SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

dla
przystępujących do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
na

Dostawę samochodu osobowego
dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
POSTĘPOWANIE BAiZP/250/2/2013
Komisja Przetargowa:

Zatwierdzam:

Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z
Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją oraz kompletem
materiałów przekazanych mu dla opracowania oferty.
Warszawa, 01.07.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
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Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
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7. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
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18. Opis części zamówienia.
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.
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odpowiadać oferty wariantowe.
22. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego.
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
24. Informacja o aukcji elektronicznej.
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Postanowienia końcowe.

Załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik
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Formularz oferty.
Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Formularz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Formularz wykazu wykonanych dostaw.
Formularz szczegółowego opisu oferowanego samochodu osobowego.

Załącznik B -

Wzór umowy.

2

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
1.1. Pełna nazwa zamawiającego:
KRAJOWA SZKOŁA ADMINSTRACJI PUBLICZNEJ
1.2. Adres:
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
1.3. REGON: 006472421, NIP: 525-000-61-24
1.4. Internet: www.ksap.gov.pl, e-mail: pm@ksap.gov.pl
1.5. Numer telefonu: (22) 6080100, (22) 6080177; faks (22) 6080277
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.2.

W
postępowaniu
mają
zastosowanie
przepisy
dotyczące
przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy z Grupy podstawowej Klasa D
Średnia klasyfikacji prowadzonej przez IBRM Samar opublikowanej 18 czerwca
2012 roku, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku, kompletny i wolny od
wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).

3.2.

Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania
normy emisji spalin EURO 5.

3.3.

Samochód osobowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

3.4.

Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki
techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego
typu samochodów.

3.5.

Samochód osobowy oprócz homologacji i polis ubezpieczeniowych musi posiadać:
instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty
niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

3.6.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

3.7.

Gwarancja wymagana przez Zamawiającego :
- minimum 3 lata na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady
materiałowe i fabryczne,
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- minimum 3 lata na powłoki lakiernicze,
- minimum 12 lat na perforację nadwozia.
3.8.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.

3.9.

Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Zamawiający wymaga, aby na terenie
m.st. Warszawy znajdował się przynajmniej jeden autoryzowany przez producenta
serwis gwarancyjny.

3.10. Samochód osobowy musi być objęty 12-miesięcznym ubezpieczeniem
komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego, liczonym od dnia
zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego. Pakiet ubezpieczeniowy musi
obejmować: OC, AC - pełne z ryzykiem kradzieży, NW i Assistance 24h.
3.11. Minimalne warunki dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco :
- zniesienie udziału własnego,
- zniesienie potrącenia amortyzacji części,
- zniesienie konsumpcji ubezpieczenia,
- rozliczanie napraw w wariancie serwisowym w kwotach brutto.
3.12. Ubezpieczenie komunikacyjne Assistance polegające między innymi na
zapewnieniu pomocy technicznej lub holowania w przypadku awarii samochodu,
uszkodzenia w wyniku wypadku lub innego zdarzenia drogowego
uniemożliwiającego dalszą jazdę pojazdem.
3.13. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów - suma ubezpieczenia w wysokości
10.000,00 zł w odniesieniu do kierowcy i każdej osoby przewożonej w
ubezpieczonym samochodzie służbowym.
3.14. Ubezpieczenie komunikacyjne OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z
późniejszymi zmianami).
3.15. Wspólny słownik zamówień - CPV: 34110000-1 - samochody osobowe.
3.16. Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, wyposażenia,
etc.:

1.2.
1.3.

Wyszczególnienie
Silnik/skrzynia
silnik benzynowy o pojemności: minimum 1750 cm3 i maksymalnie 1999,9
cm3
moc silnika minimum 118kW
skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa + bieg wsteczny

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

napęd na oś przednią
zużycie paliwa w cyklu miejskim maksymalnie 9,5l/100km
zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym) maksymalnie 7,5l/100km
emisja zanieczyszczeń zgodna z wymogami CEE Euro 5
Nadwozie
nadwozie typu sedan/liftback
długość minimalna 4800 mm

Lp.
1.
1.1.
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2.3.
2.4.

pojemność bagażnika liczona z kołem zapasowym minimum 550 dm3
kolor zbliżony do szarego metalik - dokładny kolor Zamawiający określi
przed podpisaniem umowy w zależności od zaoferowanego w ofercie
najkorzystniejszej modelu samochodu i dostępnych fabrycznie odcieni
oświetlenie biksenonowe, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne,
przednie światła przeciwmgielne z funkcją oświetlania drogi podczas
manewru skręcania
obręcze kół ze stopów lekkich 16" lub większe
automatycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
lusterka zew. w kolorze nadwozia
czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu
Bezpieczeństwo
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu
boczne kurtyny powietrzne
poduszka chroniąca kolana kierowcy
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, system
kontroli trakcji, system anty poślizgowy, system kontroli ciśnienia w
ogumieniu
blokada przeciw uruchomieniowa
alarm z centralnym zamkiem zdalnie sterowanym
Wyposażenie
przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym
szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie z systemem
zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
rolety przeciwsłoneczne na tylnych szybach bocznych, oraz na szybie tylnej

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16

tapicerka materiałowa ciemna - dokładny kolor Zamawiający określi przed
podpisaniem umowy w zależności od zaoferowanego w ofercie
najkorzystniejszej modelu samochodu i dostępnych fabrycznie odcieni
dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
regulacja wysokości fotela kierowcy
regulacja fotela kierowcy i pasażera na odcinku lędźwiowym
regulowane zagłówki z przodu i z tyłu pojazdu
podłokietnik z dla kierowcy
podłokietnik dla pasażerów tylnej kanapy
wielofunkcyjna kierownica
komputer pokładowy w języku polskim
fabrycznie montowany radioodtwarzacz CD
komplet dywaników welurowych
wewnętrzne światło do czytania z przodu i z tyłu

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 90
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu
5.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, spełniający warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, to jest wykażą, że w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał dwie
analogiczne dostawy o wartości nie niższej niż 80 000 zł (wartość brutto) każda,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

5.2.

O udzielenie zamówienia mogą się
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

5.3.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

ubiegać

Wykonawcy

niepodlegający

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.4.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na
podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń metodą „zero –
jedynkową”.

5.5.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. przedstawią wykaz, że w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonawca wykonał dwie analogiczne dostawy o wartości nie
niższej niż 80 000 zł (wartość brutto) każda.
Za analogiczne dostawy Zamawiający uzna dostawę samochodu bądź
samochodów osobowych.
Wykonanie dostaw dla tego samego Zamawiającego uznane zostanie
jako jedna dostawa.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia muszą być
wystawione po wykonaniu dostawy.

5.6.

Spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. a), c) i d) Zamawiający oceni na
podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę (załączniki A2 i A4).

5.7.

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w przypadkach i na
zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
6.1.

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
wykorzystania w załączniku A2 do SIWZ).

(wzór

oświadczenia

do

6.2.

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 ofert.

6.3.

Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu (wzór
oświadczenia do wykorzystania w załączniku A4 do SIWZ).

6.4.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6.1. oraz 6.2. niniejszej
SIWZ.

6.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie.

6.6.

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy
i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, potwierdzającego, iż Wykonawca wykonał dwie analogiczne
dostawy o wartości nie niższej niż 80 000 zł (wartość brutto) każda - wzór
wykazu stanowi załącznik A5 do SIWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

6.7.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o
udzielenie zamówienia, czyli w szczególności konsorcja:
- w odniesieniu do warunku określonego w ust. 5.1. lit. b, c i d niniejszej SIWZ oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, Wykonawcy wspólnie
muszą udokumentować spełnienie wymaganego warunku.
- w odniesieniu do warunku określonego w ust. 5.1. lit. a oraz 5.2. niniejszej SIWZ
każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganego
warunku.

6.8.

Forma dokumentów :
a) dokumenty, o których mowa w 6.2. i 6.6. SIWZ (z wyłączeniem wykazów i
oświadczeń) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
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b)

c)

d)
e)

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wykaz o
którym mowa w pkt. 6.6. SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę (osoby) niewymienioną (niewymienione) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii lub
poświadczone przez Wykonawcę.
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. i 6.3. niniejszej SIWZ są składane w
formie oryginału.
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

7. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia,
pytania i odpowiedzi oraz inne przewidziane ustawą informacje i dokumenty
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.

7.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyżej wymienione dokumenty
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Potwierdzenie odbywa się poprzez naniesienie na otrzymanym
dokumencie informacji o jego otrzymaniu w czytelnej postaci i odesłaniu do drugiej
strony. Na dokumencie przekazanym za pomocą faksu powinien widnieć numer
faksu na jaki należy ewentualnie odesłać potwierdzenie.

7.3.

Droga elektroniczna porozumiewania się między Zamawiającym i Wykonawcami
nie będzie stosowana.

7.4.

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być
przekazane w formie określonej w pkt. 7.1. SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku niedochowania wskazanego powyżej terminu prośba o wyjaśnienie
może pozostać bez wyjaśnienia.

7.5.

Zapytania należy kierować na adres :
KRAJOWA SZKOŁA ADMINSTRACJI PUBLICZNEJ
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
z dopiskiem: Przetarg „Dostawa samochodu osobowego”
Postępowanie BAiZP/250/2/2013
lub faksem pod numer (22) 60-80-277
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7.6.

Jakiekolwiek inne zaadresowanie korespondencji w formie pisemnej może
spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

7.7.

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania informacyjnego dla Wykonawców,
aczkolwiek zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z budynkami
Zamawiającego.

7.8.

Wykonawca może wskazać, w trybie wyjaśnienia (art. 38 ust. 1 ustawy),
postanowienia w proponowanych istotnych postanowieniach umowy (a także we
wszystkich dokumentach SIWZ), co do których ma wątpliwości lub z którymi nie
może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie
będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie
będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego
Wykonawcę.

7.9.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Zmiany dokonane przez
Zamawiającego zostaną przekazane w formie modyfikacji wszystkim Wykonawcom.
Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla
Wykonawców.

7.10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Piotr Michałowski
Tel. (22) 60 80 177
w godz.: 9:00-15:00
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.
9. Termin związania ofertą.
9.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie
się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z
Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą SIWZ, oraz kompletem
materiałów przekazanych mu (pobranych ze strony Zamawiającego) dla
opracowania oferty.
10.2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawców do wszystkich
wymogów zawartych w SIWZ, jak również żąda doprecyzowania lub uzupełnienia
powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, działającego z
najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest
wskazane lub konieczne.
10.3. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które składają się na ofertę:
a) wypełniony formularz
załączniku A1,

oferty. Wzór

formularza

oferty

przedstawiono

w
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b) wypełniony formularz szczegółowego opisu oferowanego samochodu
osobowego (załącznik A6 do SIWZ).
c) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę wg wykazu wymaganych zaświadczeń (punkt 6 niniejszej SIWZ),
d) oświadczenia Oferenta określone w pkt. 6 niniejszej specyfikacji,
e) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź oświadczenie,
że Wykonawca do takiej grupy nie należy.
10.4. Postać oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć
tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wszystkie kartki oferty
(na których znajduje się tekst) powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania i
reprezentacji w imieniu Wykonawcy.
Parafowanie, trwałe spięcie i numeracja stron pełnią funkcję porządkową, nie
obarczoną rygorem odrzucenia oferty.
10.5. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferta powinna być opakowana w trwale zamknięte i nieprzejrzyste koperty.
Należy stosować kopertę zewnętrzną i wewnętrzną.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz
oznakowana (bez nazwy i adresu Oferenta):
OFERTA
na dostawę samochodu osobowego
dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 15:00 W DNIU 12.07.2013r.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia
oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca składający
ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 56 w
Warszawie w pokoju nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013 roku
do godziny 14:00.
11.2. W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w
pokoju nr 14 w ustalonym terminie. Oferty, które nadejdą po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
11.3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym
stanowi pkt. 10.5. niniejszej SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA".
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11.4. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 10.5. niniejszej
SIWZ, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE".
11.5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, zwraca się bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
11.6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 12.07.2013 roku, o godz. 15:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 w pokoju nr 127.
11.7. Tryb otwarcia i oceny ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu każdej z ofert, w części jawnej, zostaną podane i zapisane w
protokole podstawowe dane oferty wg wymagań art. 86 ust. 4 ustawy.
Szczegółowe sprawdzenie ważności ofert (spełnienie warunków wymaganych od
Wykonawców), a następnie ocena merytorycznej treści ofert dokonane będą w
części niejawnej, w sposób zgodny z uregulowaniami ustawy i zaleceniami Urzędu
Zamówień Publicznych.
Na temat treści złożonych ofert nie będą już prowadzone żadne negocjacje,
Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem
udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to
potrzebne do jej oceny.
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną bezzwłocznie poinformowani o
wyborze oferty najkorzystniejszej dokonanej przez Zamawiającego, zgodnie z art.
92 ustawy.
12.

Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Skalkulowaną ceną ofertową należy objąć wszelkie koszty powstałe po stronie
Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wynikające z określenia przedmiotu
zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
12.2. W cenie oferty w szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym między innymi:
a) koszty cła,
b) koszty dodatkowego wyposażenia i ubezpieczeń,
c) wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
12.3. Zaoferowana cena jednostkowa w złotych polskich jest niezmienna w okresie
obowiązywania umowy.
12.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

11

13.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.
2.
3.

Cena
Wielkość zużycia energii*
Wielkość emisji dwutlenku węgla*
Łączny koszt emisji
zanieczyszczeń: tlenków azotów,
cząstek stałych oraz
węglowodorów*

88%
6%
3%

Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane
kryterium
88
6
3

3%

3

4.

* Obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 96 poz. 559).

13.2. W kryterium „Cena” każda z ofert niepodlegających odrzuceniu oceniania będzie według
poniższego wzoru:
C
PC  min  88
C
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie
C – cena oferty zawarta w ofercie podlegającej ocenie
13.3. W kryterium „Wielkość zużycia energii” każda z ofert niepodlegających odrzuceniu
oceniana będzie według poniższego wzoru:

PZE 

ZE min
6
ZE

gdzie:
Pze – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
ZEmin – najniższa wielkość zużycia energii w cyklu łączonym spośród ofert podlegających
ocenie.
ZE – wielkość zużycia energii w cyklu łączonym oferty podlegającej ocenie.
13.4. W kryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla” każda z ofert niepodlegających
odrzuceniu oceniana będzie według poniższego wzoru:

PCO2 

CO2min
3
CO2
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gdzie:
PCO2 – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
CO2min – najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym wyrażona w g/km
spośród ofert podlegających ocenie
CO2 – wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym wyrażona w g/km oferty
podlegającej ocenie
13.5. W kryterium „Łączny koszt emisji zanieczyszczeń: tlenków azotów, cząstek stałych oraz
węglowodorów” punkty będą przydzielane ofertom w sposób następujący:

Pez 

ez min
3
ez

gdzie:
Pez – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
ezmin – najniższy koszt zanieczyszczeń (emisji tlenków azotów, cząstek stałych oraz
węglowodorów) wyrażony w PLN i wyliczony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96
poz. 559) dla przebiegu 200 000 km, spośród ofert podlegających ocenie
ez – koszt zanieczyszczeń (emisji tlenków azotów, cząstek stałych oraz węglowodorów)
wyrażony w PLN i wyliczony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559) dla
przebiegu 200 000 km dla oferty podlegającej ocenie.
13.6. Wyliczenie punktów nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
szczegółowego opisu oferowanego samochodu osobowego, którego wzór stanowi załącznik
A6 do SIWZ.
13.7. Suma punktów przyznanych badanej ofercie w powyższych kryteriach stanowi ocenę
ostateczną oferty.
14.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. O wyborze oferty (ofert) najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
14.2. W dniu podpisania umowy Zamawiający zaprasza przedstawiciela wykonawcy do
swojej siedziby. Przedstawiciel wykonawcy powinien posiadać stosowne
upoważnienie do podpisania umowy, jeżeli takie uprawnienia nie wynikają z
dokumentu dopuszczającego do obrotu prawnego.

15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy.
16.1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie zawierać wszystkie postanowienia
niniejszej SIWZ, wzoru umowy stanowiącego załącznik B do SIWZ oraz oferty.
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16.2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) wymiany lub uzupełnienia elementów składowych samochodu, w sytuacji, gdy
wystąpi przejściowy brak danego elementu z przyczyn leżących po stronie
producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiany stawki podatku VAT, która następuje z mocy prawa,
d) zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń
określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili
podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
e) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od
stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany
organizacyjne),
f) zmian teleadresowych stron umowy określonych w niniejszej umowie.
17.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci
odwołania oraz skargi do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 179 do 198g
ustawy.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

18.

Opis części zamówienia.
18.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18.2. Zamawiający na mocy art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania w ofercie części
zamówienia, które będą wykonane przez podwykonawców, jeżeli Wykonawca
przewiduje ich udział w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. W przeciwnym
wypadku (przy braku takiej informacji), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.
18.3. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 5 ustawy oraz ze względu na specyfikę
zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia
podwykonawcom.

19.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.
19.1. Umowa zawierana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie jest
umową ramową.
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20.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
20.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

21.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe.
21.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22.

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego.
22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

23.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
23.1. Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia
zamówienia w walutach obcych.

24.

Informacja o aukcji elektronicznej.
24.1. W przedmiotowym trybie prowadzenia postępowania Zamawiający nie przewiduje
zastosowania aukcji elektronicznej.

25.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25.1.

26.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
poza sytuacjami przewidzianymi w ustawie.

Postanowienia końcowe.
26.1. W sprawach nie uregulowanych Specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 roku
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Załącznik A1

Pieczątka firmowa Oferenta

OFERTA
na dostawę samochodu osobowego dla
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
1. Zamawiający.
Zamawiającym jest Krajowa Szkoła
ul. Wawelskiej 56, 00-922 Warszawa.

Administracji

Publicznej

z

siedzibą

przy

2. Nazwa i siedziba Oferenta.
Nazwa Oferenta

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

Siedziba Oferenta ............................................................................
............................................................................
Osoba do kontaktu ............................................................................
Telefon

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

Faks

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

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, oraz:

Oferowany samochód osobowy

Marka/producent: .........................................
Model/typ: ....................................................

C1 - Cena ofertowa za dostawę
samochodu osobowego

Cena brutto: ........................ zł.
(słownie: ...................................................)
w tym podatek VAT (.......%)
Cena ofertowa netto (bez podatku VAT):
........................ zł.
(słownie: ...................................................)

Cena brutto: ........................ zł.
C2 - Cena ofertowa za ubezpieczenie
(słownie: ...................................................)
samochodu zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ
w tym podatek VAT (.......%)
C - Łączna cena ofertowa
C = C1 + C2

Cena brutto: ........................ zł.
(słownie: ...................................................)
Cena ofertowa netto (bez podatku VAT):
........................ zł.
(słownie: ...................................................)
16

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową. Do dokumentów
postępowania nie wnosimy zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń.
7. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do zawarcia umowy na warunkach
określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy.
8. Oświadczamy, że w cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego w zakresie określonym w SIWZ oraz, że
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy i
art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia przewidujemy udział
następujących podwykonawców:
Dane podwykonawcy (nazwa firmy,
adres)

Przewidywany zakres prac do
wykonania przez podwykonawcę

10. Załącznikami do oferty są:
Dokumenty wewnętrzne:
Załącznik A2 Załącznik A3 Załącznik A4 Załącznik A5 Załącznik A6 -

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź
oświadczenie, że Wykonawca do takiej grupy nie należy.
Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich
należyte wykonanie.
Szczegółowy opis oferowanego samochodu.

, oraz ewentualnie: Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
Ustanowienie pełnomocnika.
Dokumenty mające postać określoną przez instytucje wydające:
1) 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. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A2

Pieczątka firmowa Oferenta

OŚWI ADCZENIE
złożone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Dostawę
samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” w imieniu swoim i
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że:

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z poźn. zm.).

............................., dnia ................ .2013r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A3

Pieczątka firmowa Oferenta

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ
MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY ALBO INFORMACJA O TYM, ŻE NIE NALEŻY
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Dostawę
samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” w imieniu swoim i
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że:



należę(-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
i przedstawiam(-y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1) ...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................
itd............................................................................................................................................


nie należę(-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.

............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik A4

Pieczątka firmowa Oferenta

OŚWI ADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Dostawę
samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” w imieniu swoim i
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację
zamówienia.

............................., dnia ................ .2013r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A5

Pieczątka firmowa Oferenta

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dotyczącym zamówienia na „Dostawę
samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” oświadczamy,
że spełniamy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zrealizowaliśmy następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot Zamówienia

Odbiorca
Zamówienia

Data wykonania dostawy

Wartość
wykonanego
zamówienia (brutto)

(Zamawiający)

1.

2.

.....

............................., dnia ................ .2013 r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
UWAGA !!!
1) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych dostaw.
2) Dostawy wykonane dla jednego Zamawiającego będą uznane przez Zamawiającego jako jedna dostawa.
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Załącznik A6

Pieczątka firmowa Oferenta

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

Lp.
1.
1.1.
1.2.

Wyszczególnienie
Silnik/skrzynia
silnik benzynowy o pojemności: minimum 1750 cm3 i
maksymalnie 1999,9 cm3
moc silnika minimum 118kW

Parametry i
wyposażenie
oferowanego
samochodu

...................... cm3
...................... kW

1.3.

skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa + bieg wsteczny

1.4.
1.5.

napęd na oś przednią
zużycie paliwa w cyklu miejskim maksymalnie 9,5l/100km

Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
................ l/100km

1.6.
1.7.

zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym)
maksymalnie 7,5l/100km
emisja zanieczyszczeń:

1.8.

emisja co2

2.
2.1.

Nadwozie
nadwozie typu sedan/liftback

2.2.

długość minimalna 4800 mm

2.3.

pojemność bagażnika liczona z kołem zapasowym
minimum 550 dm3
kolor zbliżony do szarego metalik - dokładny kolor
Zamawiający określi przed podpisaniem umowy w
zależności od zaoferowanego w ofercie najkorzystniejszej
modelu samochodu i dostępnych fabrycznie odcieni
oświetlenie biksenonowe, światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne z funkcją
oświetlania drogi podczas manewru skręcania
obręcze kół ze stopów lekkich 16" lub większe
automatycznie regulowane, składane i podgrzewane
lusterka boczne
lusterka zew. w kolorze nadwozia
czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu
Bezpieczeństwo
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu

................ l/100km
tlenku azotu .......... g/km
węglowodory......... g/km
cząstki stałe ...........g/km
.................... g/km
typ nadwozia:
............................
.................. mm

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.

.................. dm3
Tak / Nie *)

Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

boczne kurtyny powietrzne
poduszka chroniąca kolana kierowcy
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
system zapobiegający blokowaniu się kół podczas
hamowania, system kontroli trakcji, system anty poślizgowy,
system kontroli ciśnienia w ogumieniu
3.7.
blokada przeciw uruchomieniowa
3.8.
alarm z centralnym zamkiem zdalnie sterowanym
Wyposażenie
4.
4.1.
przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym
4.2.
szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie z
systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
4.3.
rolety przeciwsłoneczne na tylnych szybach bocznych, oraz
na szybie tylnej
4.4.
tapicerka materiałowa ciemna - dokładny kolor
Zamawiający określi przed podpisaniem umowy w
zależności od zaoferowanego w ofercie najkorzystniejszej
modelu samochodu i dostępnych fabrycznie odcieni
4.5.
dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
4.6.
automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
4.7.
regulacja wysokości fotela kierowcy
4.8.
regulacja fotela kierowcy i pasażera na odcinku
lędźwiowym
4.9.
regulowane zagłówki z przodu i z tyłu pojazdu
4.10. podłokietnik z dla kierowcy
4.11. podłokietnik dla pasażerów tylnej kanapy
4.12. wielofunkcyjna kierownica
4.13. komputer pokładowy w języku polskim
4.14. fabrycznie montowany radioodtwarzacz CD
4.15. komplet dywaników welurowych
4.16. wewnętrzne światło do czytania z przodu i z tyłu

Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)

Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)
Tak / Nie *)

............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta

UWAGA !!!
*) niepotrzebne skreślić potwierdzając spełnianie wymaganych parametrów samochodu osobowego.
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Załącznik B
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY)
zawarta w dniu ………….. 2013 roku pomiędzy:
Krajową Szkołą Administracji Publicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56,
kod pocztowy 00-922, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
a
....................................................................................................................................., wpisaną
pod numerem ............ do ............................ NIP: …………………. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z
późniejszymi zmianami).
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowego marki : ………………, model :
……………, wraz z pakietem ubezpieczeń : OC, AC (pełne z ryzykiem kradzieży ze
zniesieniem udziału własnego w szkodzie), NNW i Assistance 24h zawartym na okres 12
miesięcy liczonym od dnia zarejestrowania samochodu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz opis wyposażenia zawarty jest w załączniku
nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż
….. dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……….. 2013 roku. Do dnia wydania
Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu
spoczywa na Wykonawcy.
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów
samochodu, niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji, w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przed datą wydania samochodu.
4. Wydanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, po
stwierdzeniu, że samochód jest zgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, posiada instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i serwisową, polisę
ubezpieczeniową, oraz że powyższe dokumenty zostały Zamawiającemu wydane.
5. Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, że dostarczony pojazd posiada
homologację (nie na samochody ciężarowe) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późniejszymi zmianami) oraz, że spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w
zakresie emisji spalin.
24

§ 3.
1. Strony ustalają, że wartość brutto za dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w
§ 1, wynosi ……….…. zł (słownie : ……………………………………………….).
2. Podana wartość brutto przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z
wykonaniem umowy tj. w szczególności: wartość pojazdu, podatek VAT oraz koszty
ubezpieczenia.
§ 4.
1. Płatność dokonana będzie w złotych w terminie 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz ubezpieczenia oraz wydania
przedmiotu umowy, na konto bankowe Wykonawcy. Dostarczony i wydany przedmiot
umowy musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
2. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.
3. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 jest fabrycznie nowy,
wyprodukowany w 2013 roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego
prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania lub
zabezpieczenia.
2. Z chwilą wydania samochodu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
zapisu § 2 ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego jego własność.
§ 6.
1. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa § 2
ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, o czym mowa w § 7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 3
ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych
okoliczności :
a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami § 1 umowy lub
załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a opóźnienie
przekroczy 7 dni kalendarzowych.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w
Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. Strony zgodnie postanawiają, że prawo odstąpienia może być wykonywane w terminie
45 dni od dnia zdarzenia, uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
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§ 8.
1. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji :
a) ….. lat na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń - obejmującej
prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,
b) ..… lat na powłokę lakierniczą,
c) ..… lat na perforację nadwozia.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru
samochodu osobowego przez obie strony Umowy.
3. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą
rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów
świadczących usługi napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego kraju.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
§ 10.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
zakresie :
a) wymiany lub uzupełnienia elementów składowych samochodu, w sytuacji, gdy wystąpi
przejściowy brak danego elementu z przyczyn leżących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową,
b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiany stawki podatku VAT, która następuje z mocy prawa,
d) zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych
jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej
umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
e) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron
okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
f) zmian teleadresowych stron umowy określonych w niniejszej umowie.
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
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§ 12.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za opóźnienie.

wierzytelności

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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