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Zespół Ekonomiczno Admi n istracyjny Szkół
ul' Radomska7,26 - 634 Gózd, Tel (a8) 32a-23-57, faks (48) 320-23-57

w postępowaniu o udzielenie 
"uJo*i.rria 

publiczrego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NI EOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.l1 ust.8

ustawy z dnia}9 styczniaŻ}}4r. _ Prawo zamówień publicznych
na:

zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych
w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich

Podstawa Prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest na podstawie przepisów

ustarvy z dniaŻ9 styczniaŻOa4 r, Prawo zamówień publiczrrych (t. j. Dz. U. zŻ0I0 r. Nr 113,

prr. isv ze zm.), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunkow zamówienia

w skrócie ,, ustawąp.z.p.'' lub ,,Pzp" oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przezZamawtającego i wykonawców w postępowaniu

o udzie1ęnie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietni a 1964 r. Kodeks

Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93, zpożn' zmianami), jeże|i przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych nie stanowią inaczej .

$l'''JłiŁ:|,ł#':ii#""^*; K,1:9{żt8: łQł9 z dnia

StronaintemetowaZanawiającęgo-rr'ww.birr.gozd.pl dnia

Tablica ogłoszeń w miglscu publicznie dostępnym w siedzibie

Zanawiającego dnia .ś.Q. Iutego 2013 r.

.?a..lutego Ż013 r.

..4.0. lutego 2013 r.



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Gózd
reprezentowana przez'.

Nazwa : Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
NIP: 796-25-91-373
Adres: ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd
Strona internetowa: wwrł,.bip.gozd.pl,
Numer telefonu: (48) 320 23 57
Numer faksu: (48) 320 23 57
Czasurzędowania: w poniedziałek wgodzinach7.30 - 16.00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w piątek w godzinach 7.30 - 15.00

II. TRYB UDaIELENIA ZAMÓwrnNrł
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia}9 stycznia2}}  t. Prawo zamówień

{*. publicznych ( Dz. U . z Ż010 r. Nr 1 13, poz, 7 59, zę zmianami), zwanej dalej ,' ustawą p.z.p.''
lub ,,Pzp'' o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrazorrej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art' 1 1 ust.8 ustawy p.z.p. .

ilI. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

l.Przedmiotem zamówienia jest ,, Zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w am dla dwóclt osób na wózkach inwalidzkiclt".

' z.Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące
parametrów technicznych określa ZaŁącznlknr 2 do niniejszej SIWZ _ Szczegółowy

- opis przedmiotu zamówięnia. ,_ 
3.Pojazd stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniaÓ warunki techniczne przewidziane

przez obowiąujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów szkolnych poruszających się
po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego
w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów.

4.Pojazdmusi spełniaó wymogi DyreĘwy CEE EURo5l200717IllECw zakresie emisji
spalin.

i_" 5'Mieisce realizacii zamówienia: Urząd Gminy w GoŹdzie ul. Radomska 7,'l' 
Ż6 _ 634 Gózd.

6.Nanvv i kodv dotyczące przedmiotu zamówięnia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówjęń Publicznych ( CPV) : 34.12.10.00 - 1 autobusy i autokary; 33.I9.62.00 _2
Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

7.W celu pofwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamaw iające go' Wykon aw ca s kładaj ący o fertę d o s tarcry :

- charakterystykę proponowanego autobusu_ zał.ącznik nr 6 do siwz.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - do 10 lcwietnia2013 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którry spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których moYya w art.22 ust.l ustawy Pzp;



L.l.Posiadają uprawnienia do wykonyrvania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia .

|.A.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.

W prąypadku wykorrawców wspólnie ubiegającyclr się o udzielenie zamówienia,kuŻdy
z w-arunków określonych w pkt. 1.i. _ 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tyclr wykonawców

albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek

określony w pkt.2 powinien spełniać kaŻdy z wykonawców samodzielnie.

Zuwagina charakter przedmiotu zamówientaZama'wiający nie opisuje sposobu dokonywania

oceny spełniania waruŃów udziału w postępowaniu, o których mowa w art.Ż2 ust.l ustawy

Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu nu potencjał innych podmiotów, które będą brały udziałw realizacji części

zamówlenia, j est zobowiązany udowodnić zamawiĄącemu' tŻ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DOKUMENToW, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARtINKÓw unzlAŁU w PoSTĘPoWANIU:

A. W ce1u potwierdzenia spełniania warurrków udziŃu w postępowaniu, o których mowa

w art. 22ust.1 ustawy Pzp do oferty na\eŻyzałączyc:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym

w art.22. ust.l ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 3 do SIWZ (oryginał);

W przypadku oferty składanej przezwykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

Zarnóiienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa

w tt.22 ust.l składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy

wspólnie'

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkow udziału

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udziaŁ w realizacji części

zamówilnia, j e st zob owiązany udowo dn iĆ zamaw i Ąąc ęmu' iż b ędzie dy s p o nował zas o bami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegóIności przedstawiając pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. w celu wykazania braku podstaw do wyklucz eniazpostępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy naleŻy

z}oĘćnastępujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza

zgoóność z órygnlałem przez wykonawcę lub osobę upowaznioną z zachowanięm sposobu

reprezentacji:



l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczen|azpostępowania z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w ań. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru nazał. nr 4 do SIWZ
(oryginał);

z.łtiuatnv oapi' z KRS w celu wykazaniubraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24

ust.1 pki. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu

składania ofert, a w stosurrku do osób fizycznvch oświadczenie w zakresie ar1.24 ust.1

pkt. 2 ustaw)'wg wzoru nazał. nr5 do SIWZ (oryginał);

3.Akiualne zaświadczenię właściwego naczelnika urzędu skalbowego potwierdzające, Że

wykonawc a nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane

piu*.* zwolnięnie, odrocźenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego olganu * wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert'

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub

dokumónty wystawione w kraju, w którym ma siędzibę lub miejsce zarrięszkania,

potwierdzaj ące odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalegazuiszczeriem podatków, opłat' albo że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenięnaraty zaległychpłatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu'

Dokumenty, o kiórych mowa wlit. a powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny byó

wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

JeŻeLiw kraju zarrieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyzej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym ós*iud.ż.''ie złoŻone przednotariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

ojpowiednio miejsca źańeszkanta osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

'i".1'". 
zarrńeszkania _ wystaw ione z odpowiednią datą wym aganądla tych dokumentów.

W prz1padku oferty składanej przeŻwykonawców ubiegających się wspolnie o udzielenie

zamówienia publicżnego, dokumenty potwietdzające, ze wykonawca nie podlega

wykluczeniu składa kuŻdy z wykonawców oddzielnie'

vII. INFORMACJE o SPosoBIE PORoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z wYKoNAwCAMI oRAZ PRZEKAZYwANIU oŚwIADCZEN LUB
ńoxuvrnNTÓw, A TAKZE wsKAZANIE oSÓB UPRAwNIoNYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim'

2. W postępó*uń o udziólenie zamówienia oświadczeniąwnioski' zawiadomieniaotaz

inrórmaóie zama'wiający i wykonaw cy przekazują faksem , z zastrzeŻeniem pkt.3.

3. Forma pilemna ,u'iri"źrna jest dla złoŻenia oferty wTaz z zał'ącznikałrli, w tym oświadczeń

i dokumentów potwier dzający ch spełnianie warunków udziału w po stępowaniu,

oświadczeń i dókumęntow potwierdzającychspełnianie przez oferowany przedmiot

zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4.IeŻęLi zamawiając1it.'u *yt onawcaprzekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz

informacje faksóń, kaŻdazę stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymanta.



5. Domniempva się' iz pismo wysłane przezzarnawtającego na nunrer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umozliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba ze wykonawca wezwany pIzez zamawiającego do potwierdzenia
offzpnania oświadczęnia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oświadczy iz ww' wiadomości nie otrzymał.

6. Korespondencję zwięanąz niniejsąrm postępowaniem, należy kierować na adres :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
Ż6 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab

- Tel. 48 320-23-57 , godz.7.30 - 15.00

VIII. oPIs SPosoBU IJDZIEL^NIA wYJłŚNlBŃ TREŚCI SIWZ:

1. WykonawcamoŻe zvłrocic się do zarlauliającego z pisemnąprośbą* wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. ZamawiĄący odpowie niezwłocznie , nie późniejjednak niz
2 dniprzedupływem terminu składania oferf, na piśmie nazadane pytanie, przesyłĄąc

'łł*'. treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
L.''. ' informację na stronie intemetowej ( rvrvrv.bip.eozd.pl w zakładce Zarrtówięnia publiczne),

- pod warunkiem, Że wniosęk o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego
nie pózniej niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu składania
ofert .

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, j ako obowi ązuj ąc ą naleŻy przyj ąć treść pi sma za:wier aj ące go póŹni ej sze

o świ adczeni e zarnaviając e go.

' s Zamavnający nie przewiduje zwołaniazebtartia wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

- 4. Jezeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czasI7a wprowadzenię zmian w ofertach, zunawiĄący
przedłuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz umieści takąinformację na stronie intęrnetowej ( www.bip.gozd'pl .

w zaHadce Zarnowienia publiczne).

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
L-". ' Załnavnający, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium.

x. TERMIN ZWIĄZANIA OF'ERTĄ:

L. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni . Bieg terminu
zvńryania ofertąrozpoczyrla się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zarna-wiającego moze ptzedłuŻyc termin

zwięaniaofertą ztymŻe zarnawtający moŻetylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związaniaofertązwrócić się do wykonawców o wyrazenie zgody na
ptzedŁuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dfuższy niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. oferta musi byÓ sporządzonazzachowlaniem formy pisemnej pod rygorem nięwazności.

2. o ferta wI az z załącznikami mus i by ó czyt e lna'
3. oferta wnazzzałącznikarrti musi byó podpisanaprzez osobę upowaznioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania'oferty musi być dołączone do

oferty, jeŻe|inie wynika ono zinnych dokumentow zaŁączonychprzez wykonawcę.



i

4. JeŻeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w-swej treści jednoznacznie wskazywac uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostac dołączone do oferty i musi byc złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnoŚć z orygirrałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna byó poświadczonanotarialnie)'

5. oferta wTazzzałącznlkarli musi być sporządzonaw języku polskim. Każdv dokument
składaiacv sie na ofeńe sporzadzonv w innvm iezvku niż iezvk polski winien bvć
złożonv wraz z tłumaczeniem na iezYk polski. poświadczonym przez Wykonawce.
W razie wątpliwości uznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją w|ązącą.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą bvć złożone w orYginale lub kserokopii
potwierdzonei za zgodność z oryginałem przez Wvkonawcę.

7. Za\eca się, by kaŻdazavłierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przezwykonawcę.KuŻdapoprawka w treści oferty, aw szczególności kdŻde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem' etc
powinny być parafowane pTzez Wykonawcę.

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
'W treści oferty winna być umieszczana informacja o ilości stron.

9. Za\eca się skorzystanie z wzoru formularza ofert w celu uniknięcia błędów przy składaniu
ofert ( wzór. zał. Nł 1 do SIWZ).

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu pizepisów ustawy o zwa|czarLiu nieuczeiwej konkurencji, co do których
wykonawcazasttzega, Że nie mogąbyó udostępniane innym uczestnikom postępowania'
musząbyć oznaczone klauzulą',Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.1 1 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczartiu nieuczciwej
konkurencj i (Dz.U. z 2003 r. nr 1 53 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozurnie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do ktorych przedsiębiorca podjął niezbędrre działania w celu zachowania
ich poufrrości:

ll'.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zw|ązane zprzygotowaniem i złoŻęnięm oferty.
lŁ.ZłoŻerue więcej niz jednej oferty \ub złożenie oferty zawterającej propozycje altematywne

spowoduj e odrzucenie wszystkich ofert złoŻony ch przez wykorrawcę.
l'3.Wykonawca wskaze w ofercie tę częśó zamówienia. ktorej wykonanie powierzy

podwykonawcom.
14. Na ofertę składają się:

a) formularz oferty (zał. nr 2 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp,wgzałączonego wzoru ( wzór zał. nr 3 do SIWZ ).

c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art' 24lst.I ustawy Pzp
wg załączonego wzoru (wzór zal. nr 4 do SIWZ).

d) aktualny odpis z KRS, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób frzycznych oświadczenia
w zakresie art.Ż  ust.l pkt 2 ustawy, wgzałączonego wzoru (wzór zał. nr 5 do SIWZ).

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawcarue za7ega z opłacartiem podatków lub zaświadczerie, Że uzyskał
ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego olganu _ wystawione nie

wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

I



f) dokument, określający zasady reprezentacj I otaz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezenĘe pełnomocnik _ takze pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane pruez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

g) W celu potwierdzenia,,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego' Wykonawca składający ofertę dostarcry:
- charakterystykę proponowanego autobusu _ załącznik nr 6 do siwz.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

L. oferty muszą być, złoŻone w siedzibie Zamavłiającego w Gożdzie przy lI. Radomska 7

- pokój nt L0Ż, w terminie do dnia 28.02.20t3 roku do godz. 09 : 50 .

2. ofertę nalefi umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odcz1tanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie wirrno byc oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,Ż6 _ 634 Gózd oraz opisane:

namv^ ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

ffinuf f*:xł:'zno 
Administracyj ny

ul. Radomska 7 
'Ż6 - 634 Gózd,

Zalcup autobusu 36 miejsc w pojeździe dlą 2 ] osób niepełnosprau,nych
w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich

Nie otwieraó przed dniem Ż8,0Ż.2013 r.o godz. 10: 00

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. oferta otrzymanaprzezZanawiĄącego po terminie składania ofert zostanie niezwłoczrue
zwrócona wykonawc y bez otwierania.

4. Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do ńożonĄ
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zsnianprzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złoŻone wedfug takich samych zasad, jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty ozfiaczone,,ZMIANA''zostanąotwarteprzy
otwieraniu oferry Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokony'wan ta zmian, zostanądołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo ptzed upływem terminu składania ofert wycofać sięz
postętrrowaniapoprzezzłożenię pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanię zmian i poprawek z napisem na kopercie,, WYCOFANIE''. Koperty
oznakowane w ten sposób będąotwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Radomskiej 7,w Goździe,
w pokoju nr 105, w dniu 28.A2.2013 r. o godzinie l0 : 00 .

Z.Bezpośrednio przed otwarciem ofertZarnawiający poda kwotę, jaką zamierzaprzeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofęrtZamawiający podanazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny , terminu wykorrania zamówienifu okresu gwarancji i warunków
płatno ści zaw arty ch w ofenach'



4. otwarcie ofert jest jawne. wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert' zarnawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
2. Całkowita cena brutto musi zawieraÓ: zapłatęzaprzedmiot zamówienia, inne koszty

związarrc z jego realizacją wTaz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszystkie
pochodne w tym materiały, robocizna. opłaty celne' transport, dostawa, ubezpieczenia,
upusty itp.

3. Cena pozostaje niezmiennaptzęz okęs obowiązywaniaumowy' nie podlega waloryzacji
ptzez okres realizacj i zamówienia.

4. WartośÓ zamówienia musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

5. Wykonawca podaję cenę oferty w załączniku nr 1 - formularza ofert.
6. Wartość brutto jest ceną ostateczna oferty'

xv. oPIs KRYTERIÓw, KToRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
rflo, KIERoWAŁPRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZNACZBNIA

{.- , TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium

ceny brutto zarea|izację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w,, Formularzu ofertowym 

'' 
(zał' nt I

do siwz )
2.Zanajkorzystniejszązostanie uznanaoferta znajniŻsząceną ( brutto), obejmującą

r ealizację całości zamówienia .

t ' 3. Zanavńający odrzuca ofertę w następujących przypadkach :

1) jest niezgodna z ustawa.

.. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zzastrzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;

3) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej koŃurencji w rozumieniu przepisów
o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i ;

4) zawieraraŻąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŻonaptzez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zartowięnia lub nlę zaproszonego do składania ofert;
L*,., 6) zavńerabłędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomięnia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;

8) jest niewaŻna na podstawie odrębnych przepisów.

xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
l. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy,'którego oferta odpowiada wszystkim

lYymaganiom określonym w ustawie Pzp orcz w niniejszej specyfikacjit został.aoceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.

2. o odtzuceniu ofert(-y), zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoĄli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zarnawiający zawiadomi równiez o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając rzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zanawiający zawiadomi wykonawców,
ktorzy ńoży|i oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zfrnięści informacje,
określone w art.9Ż ust.1 pkt. I, art.94 ust. l lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie intemetowej ( ił'rłłv.bip.gozd.pl w zakładce
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Zamowienia publiczne) i w swojej siedzibie na.,Tablicy ogłoszeń''
5. Do wykonawcy' którego oferta zostanie wybrana' zostanie wysłana dodatkowa informacja

o miejscu i terminie zawarcia umowy .

6. Zamawiający Zav,łTzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niŻ 5 dni od dnia przekazaniazawiadomienia o wyborze oferty faksem' albo 10 dni _ jeŹeli

zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..
7. Zamawiający moŻe za'wrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5- dniowógo terminu, jeŻe|i w postępowaniu zostanie złoŻonatylko jedna oferta .

xvlI.INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZoSTAC
DoPEŁNIONE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23

ust.l uslawy Prp) _ zana'wiający przedpodpisaniem rrmowy zuŻądazłoŻeniarrmowy

regulującej współpracę tych wykonawców '

2. oierminię złoŻerua dokumentow, o których mowa w pkt.1 Zamawiający powiadomi

Wykonawcę odrębnym pismem.
3. JęŻęIiwykonawcą ktorego oferta zostil.awybrana, uchyla się od zawarciaumowy

*.p.u*i. zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

nd'ózyego wykonania ńonry, zarnawiający moŻe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

po"o'tuły.h ofert bezprzeprowadzantaich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki uniewaznienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

XV[I. WYMAGANIA D OT Y CZ ACE Z ABEZPTEC ZENIA NALEZYTEG O
WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem

umowy wnieść zabezpieczenie naleĄtego wykonania umowy w wysokości 5 Yo

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w Umowie w :

a. pieniądzu;
b. poręcżeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo -

treaytowei ztym Że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c. gwarancjachbaŃowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. po.ę.""''iuch udzielanychprzezpodmioty, o klórych mowa w art.6b ust.5 pkt 2

"ttu*V 
z dniag listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości :

2 . Za zgo dą Zamawiając e go zab ezpie czeni e mo że by ć wno s zo ne równi ę ż :

u) ; wekslach ,poię"ż"niem wekslowym banku lub społdzie|cze1kasy oszczędnościowo

- kredytowej ;

b) przezustanowienie zastawu na papierach wartościo}vych emitowanychprzez Skarb

Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;

c) ptzezustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3.Zabezpieczenie naleŻyilego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:

- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _70 %

- 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi_ 30 %'

xlx.ISToTNE DLA sTRoN POSTANoWIENIA, KTORE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
ZAMÓWIENIA PaBLICZNEGO, wZoR UMOWY:

1' Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonymwzotze umowy

(zał.nr 7 do SIWZ).

I
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2. Istnieje mozliwość wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

3. Kierując się zapisami afi. 144 ust.1 ustawy z dnia}9 stycznia}OO4 r. Prawo zamówień
Publicznych(t.j. Dz.|J.z2010r'nrll3,poz.]59zezm')Zunawiający dopuszcza
dokonanie zmianpostanowienzawartej umowy w stosunku do treści oferty' na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:
l) Zmiana terminu r ealizacji umowy:

a) jeŻeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych
i nieprzewidziarrych okolicznościniezależnych od Strony, która się na nie powołuje
i których konsekwencji mimo zachowania naleŻytej staranności nie mozna było
uniknąÓ.

4.Warunkiem dokonaniazmianpostanowieńzawartej umowy jest protokół konieczności
po dp i sany pr zez prze d stawi cieli Zamawi aj ące go i Wyko nawcy.

5. Protokół, o którym mowa w pkt. 4 powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie
Konieczności wprowa dzenia zmiany umowy.

6. ostatecznądecyzję w sprawie dokonania zrrtianpostanowień umowy podejmuje Kierownik
ZałnavnĄącegoZatwięrdzającprotokółkonieczności

xx. PoUCZENIE o ŚnouxłCH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w ToKU PosTĘPowANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

Wykonawcom' a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moze doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawtającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych' na podstawie art' 180 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicanych ( t. j. Dz.|J. zŻOl0 r. nr 1 13, poz.759 ze zm.)
przysfu guj e odwołanie wyłącznie wobec czynno ści :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczekna poczet wykonania zamówienia ( arL
I5La ustawy z d'nia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznyclt)

xxII. opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych:

I. Zanawiający nie dopuszcza składanie ofeń częściowych.

xxIII.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. l34 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p.jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamatńający nie przewiduje możliwości udzielenia zamowlen uzupełniających.

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofe"t *ariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszczaich
składanie :

Zanawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Xxv. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiaiący dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zanav,, iaj ącv ni e dopu szcza p oro zumi ewarri a s i ę dro g ą e l ektroni c zną.
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xxvl. Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
międry Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będąprowadzone wyłącznte w złotych
polskich.

XXVIL Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zarnavłiający nie przewiduje przeplowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b

ust.i ustawy p.z.p.

xxvfiI. Informacja o wysokości nvrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

Zamawiający przewiduje ich zwrot z

ZarnawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxIX. Żąd,aniewskazania przezWykonawców w ofercie części zamówienia' których
wykonanie powierry podwYkonawcom :

Zatlawiający Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, które

Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,

iz Wykonawca nie zatięrzapowierzyć Żadnej części zamówienia podwykonawcom.

xxx. określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zarnavłiający nie okreśiił, która częsc zamowienia nie moze być powierzona

Podwykonawcom.

XXXI. Dodatkowe postanowienia:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

:

Załącznikami do
1. Załączniknr I
2. Załącznlknr 2
3. Zil.ącznikw3
4. Załącznikrr 4
5. ZŃ'ącniknr 5

6. Załączniknr 6
7. Zil'ącznikrtr 7

SIWZ są :

- Formularz oferty,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
oświadczenie, zgodniezart.22 ust.1 i 2 ustawy,
oświadczenie, zgodni e z art.24 ustawy,
o świadczenie o soby ftzy cznej prowadzącej działalno śÓ go spodarczą
Charakterystyka proponowanego autobusu - Oferta wykonawcy,
Wzór umowy'

Gózd,dnia 20luty 2013 r.

Zatwierdzona


