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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA: 
 

 

 

zakup samochodu osobowego 

dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  

przeprowadzonego w trybie art. 39 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm., zwaną dalej „ustawą”/ 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  

 

189732-2012 w dniu 05.06.2012r. 

 
Wartość zamówienia : jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ww. ustawy. 
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Załącznik Nr 2   - Projekt umowy 

Załącznik Nr 3   - Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ustawy PZP 

Załącznik Nr 4  - Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ustawy PZP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Przedmiot zamówienia – Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Gdańsku ”, rok produkcji 2012;  

 1. spełniający co najmniej aktualne wymogi techniczne określone rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zmianami), Normy Euro 5 oraz następujące 

warunki: 

2. Rodzaj nadwozia – 5-cio drzwiowe, do przewozu 5 osób, 

3. Kolor nadwozia –  jasny metalik z dostępnej gamy kolorystycznej  

4. Silnik benzynowy  moc min. 150 KM 

5. Skrzynia biegów - automatyczna 6-cio biegowa, 

6. Napęd na 4 koła aktywny, 

7. Rozstaw osi  min 2,62m   

8. ABS –  Układ przeciwblokujący hamulców; elektroniczny system bezpieczeństwa zapobiegający 

blokowaniu się kół pojazdu podczas manewrów gwałtownego hamowania. Istota działania 

systemu ABS polega na optymalnym i nieustannym zapewniani u kołom kontaktu z nawierzchnią 

drogi w celu zapewnienia autu jak najlepszej trakcji. 

9. EBD/EBV – Electronic Brakeforce Distribution,  EBV – Elektroniczny korektor siły hamowania; 

z uwagi na różne obciążenia osi pojazdu podczas manewrów hamowania, dozowana siła 

dostarczania do poszczególnych kół pojazdu także musi być zróżnicowana, by nie doprowadzić 

do niekontrolowanego poślizgu któregokolwiek z kół. W tym celu stosuje się specjalne 

oprogramowanie, współpracujące ze sterownikiem ABS, które dba o prawidłowy rozkład siły 

hamowania w całym układzie hamulcowym.   

10. HAC – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu 

11. BAS - system wspomagania hamowania 

12. Przednie lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, automatyczne wycieraczki z 

czujnikiem deszczu, 

13. Lampy ksenonowe, 

14. Czujnik parkowania – tył,  

15. Szyby przednie oraz tylne sterowane elektryczne, 

16. Elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, 

17. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, 

18. Komputer pokładowy, 

19. Radioodtwarzacz CD, MP3 z RDS, wyposażony w port USB oraz złącze  typu AUX, zestaw min. 

4 głośników, 

20. 17” Felgi aluminiowe z oponami  

21. Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym 

22. Składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów, 

23. Tapicerka materiałowo - skórzana, 



 

24. Nawigacja satelitarna z dużym ekranem zintegrowana z zestawem głośnomówiącym do telefonu, 

oraz kamerą cofania, 

25. Składana oraz dzielona tylna kanapa , 

26. Roleta przestrzeni bagażowej, 

27. Autoalarm obwodowy, immobilizer, 

28.  Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą aluminiową,  

29. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażerów plus kurtyny powietrzne boczne z przodu 

i z tyłu samochodu, 

30. Zdalnie sterowany centralny zamek, 

31. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył 

pojazdu), kamizelka odblaskowa, 

32. Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką, 

33. Hak holowniczy składany 

34. Wartość emisji tlenków azotu  zgodnie z normą Euro 5 

35. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5 

36. Pozostałe standardy emisji spalin zgodnie z normą Euro 5 

37. Gwarancja: mechaniczna min. – 5 lat, lub 150000 km i perforacyjna min. – 10 lat, 

38. Ubezpieczenie OC, AC, NW na okres jednego roku. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34113300-5 pojazdy terenowe. 

 

2  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań przez przedmiot zamówienia: 

 FOLDERY, SPECYFIKACJE PRODUCENTA 

3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.11.2012 r. 

4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców. W 

przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom Zamawiający 

wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt.7 ustawy Pzp. 

6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8.    Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów,  a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 

1.2.1. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca                  

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną dostawę samochodu terenowego  

o wartości min. 80 000,00 zł  



 

1.2.2. warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 80 000,00 zł 

 1.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia; 

1.2.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania nn. zamówienia; 

1.2.5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do realizacji nn. zamówienia: 

2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie     

      wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

 

 

Rozdział 3 

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:  

1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy – w oryginale wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-

nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w 

niniejszym rozdziale specyfikacji. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie 

wynikać, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba ze mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.                    

 

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru – załącznik nr 4  do  SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami   niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. W odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, wymienionych w rozdziale 3 pkt. 2 niniejszej SIWZ, jeśli podmioty te będą brały 

udział w postępowaniu. 

 

4.    Forma składanych dokumentów. 

1.  Dokumenty wymienione w Rozdziale 1 i 3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 



 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.                     

z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

 

5.   Wykonawcy występujący wspólnie. 

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, dokumenty 

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału  w postępowaniu składa każdy  

z Wykonawców z osobna. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo                   

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez 

nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

przez notariusza. 

 

Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się                        

z wykonawcami 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem z zastrzeżeniem ust. 3) i 4). 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń                

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz dokumentacja opisowa przedmiotu 

zamówienia.  

4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba 

że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, 

wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczy, iż ww. nie 

otrzymał.   

6.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest pracownik: 

  a) w sprawach merytorycznych i proceduralnych – dyrektor Marian Kidaj    tel./fax.:    

       58 3018414/58   3462155                                   

  Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku 

 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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 do składania ofert.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 

stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. Zamawiający nie przewiduje 

zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją 

na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ  nie prowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  O przedłużeniu terminu składania ofert 



 

zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz informację tę zamieści na stronie internetowej. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

 

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 
 

Wadium nie wymaga się. 

 

Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3.  Opis sposobu przygotowania ofert:  

1)  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta 

została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia- załącznik nr 1 „Formularz oferty”. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 

2) Do ofert należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 1 i 3 oraz  

wypełniony Formularz ofertowy   

3)   Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 

do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli,  z uwzględnieniem zapisów 

rozdziału 3 pkt. 5.1 

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.  

5)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem 

wykonawcy. 

6)  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta 

została złożona w zaklejonej kopercie.  

 

       NA KOP ER C IE  NA LEŻY U M IEŚ C IĆ  N AZ WĘ I  ADR ES  WY KONA WC Y ,  OR AZ NA P IS :  

               URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w Gdańsku  

ul. Na Stoku 50 

80-874  Gdańsk 

OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO DLA POTRZEB URZĘDU ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ w GDAŃSKU   nr sprawy: Gd- 3110-1-812-/2012 

NIE OTWIERAĆ PRZED  19.06.2012 r. godz. 12:00 

 

7)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty  niezabezpieczonej w 

powyższy sposób. 

8)   Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w 

zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej”. 

9)    Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie na składanie ofert.  

10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji 

podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 

 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.   Składanie ofert 

1)  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku ( III piętro,  pokój 

308) 

2) Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2012r. o godz. 11:30. 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2.   Otwarcie ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 19.06.2012r. o godz. 12:00 w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej                 

    w Gdańsku (III piętro  pokój 308.) 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty i (wg załączonego wzoru w 

Załączniku nr 1) 

2.   Obliczoną w formularzu cenowym cenę brutto należy wpisać w formularzu oferty. 

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku                      

z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Cena musi być ceną końcową stanowiącą podstawę do obliczenia zapłaty przez  Zamawiającego i 

zawierać podatek od towarów i usług (stawka podatku VAT  określona zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz 

wszelkie rabaty.  Cena ta musi być podana w złotych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

6. Omyłki w obliczeniu ceny będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. W sytuacji, gdy w postępowaniu złoży ofertę Wykonawca zagraniczny, który na podstawie 

odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferta 

sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę z zerową stawką podatku VAT. Obowiązek 

podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, spoczywa na 

Zamawiającym. Gdy zamawiający dokona wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty wykonawcy 

zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie 

obowiązujących przepisów podatkowych, zostanie na niego nałożony obowiązek uiszczenia 

należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie będzie składał się na cenę oferty, tworzyć 

będzie wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Podobna sytuacja 

zaistnieje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą spoza Unii Europejskiej. Z uwagi na 

powyższe, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla 

porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego 

podatku VAT oraz cła (jeśli taki obowiązek wystąpi), które obciążać będą zamawiającego z tytułu 

realizacji umowy. 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego     

       kryterium (dla każdej części osobno): 

Cena - 100%  



 

Cena oferty jest ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 

PK  =  CN / CR  x 100 

PK  - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

3  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. 

4  W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają identyczną ilość punktów Zamawiający wezwie           

tych Wykonawców do  złożenia ofert dodatkowych. 

 

Rozdział 10 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację;  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

w pkt. 1 ust 1, na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnie dostępnym w swojej siedzibie.   

3.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym                   

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

4.    Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Załącznik nr 2 („Wzór umowy”).  

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne 

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6.   Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru 

konsorcjum: 

- określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

- cel zawarcia umowy, 

- czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

- zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wyko  

nanie umowy, 

-  wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

- wyłącznie partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania zobowiązań 

związanych z realizacją Kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z 

partnerów 

  

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 



 

Rozdział 12 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy PZP. 

 

Rozdział 13 

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 

a) Zmiany parametrów technicznych oferowanego samochodu: 

- poprawienie parametrów granicznych i jakościowych w stosunku do złożonej oferty bez zmiany 

ceny, jeśli są  one korzystne dla Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego 

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:  

 warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostawę przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, 

 działania siły wyższej,  

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynikła  z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną zgodą 

 

                   

 

           Zatwierdzam  

 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

w Gdańsku 

 

mgr Marian Kidaj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr  1 do SIWZ 

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej  

w Gdańsku 

ul. Na Stoku 50 

                                                                              80-874 Gdańsk 

 

 

Nr sprawy: Gd- 3110-1-812/2012 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 

na  zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy  .....................................................................................................  

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

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

NIP  ...................................................................  REGON  ...........................................................  

tel.  .....................................................................  faks  ..................................................................  

adres e-mailowy  ...............................................  ...........................................................................  

Numer wpisu do rejestru ...............................................................................................................  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia                      

za cenę: 

 

 Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę:  

cena........................................ zł(netto) 

podatek od towarów i usług VAT wynosi....................% tj. ..................................................zł 

co daje cenę ...................................................zł łącznie z podatkiem VAT (brutto) 

     /słownie zł................................................................................................................................../  

 

     na którą składa się: 

      1) samochód terenowy  

marka…………………….. typ……………….......... model………………...... rok produkcji 

………….  za cenę cetto ……………………… zł, 

podatek VAT wynosi (…..%) …………….zł, 

kwota brutto: ……………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………. 

2)   ubezpieczenie w okresie …….. za cenę  netto ………………………… zł, 

podatek VAT wynosi (…..%) …………….zł, 

kwota brutto: ……………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………. 

 

1.  Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

2. Akceptujemy nie podwyższanie cen przez okres trwania umowy. 



 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2012r. 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

6. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni. 

7.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8.  Zamówienie wykonam: 

-  samodzielnie* 

-  przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*  :................................................................................................................... 

9.   Ofertę niniejszą składamy na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……..   stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

11. Do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

  do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy:   Gd- 3110-1-812/2012 

 

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

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  

oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

…………..…………………… dnia …………. 2012 r. 

 

 

……………..………………………… 

(podpis/y osoby/osób reprezentujących 

Wykonawcę/Wykonawców) 

 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy:   Gd- 3110-1-812/2012 

 

 

 

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

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  

 oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

…………..…………………… dnia …………. 2012 r. 

 

 

………………………………………… 

(podpis/y osoby/osób reprezentujących 

Wykonawcę/Wykonawców) 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA - WZÓR 

 

Zawarta w dniu .........................2012 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Urzędem Żeglugi Śródlądowej w  Gdańsku  ul. Na Stoku 50  80-874 Gdańsk  

NIP: 5832887281, Regon: 007017015 reprezentowanym przez: 

Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku 

zwanym dalej „Zamawiającym", 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje: 

a) samochód terenowy: marki…………………….. typ……………….......... model………………...... 

rok produkcji …………. VIN…….………………..  

b) ubezpieczenie OC, AC oraz NW na samochód terenowy wymieniony w ust. a na okres jednego 

roku,…………………………………………. 

- zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz Rozdziałem 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

które stanowią integralną część umowy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.  

2.  Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu wymienionego w ust. a , który jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie jego 

dotyczące i nie jest on przedmiotem zabezpieczenia  

 

§ 2 

1.  Strony ustalają cenę sprzedaży za przedmiot umowy na kwotę brutto w wysokości 

…………………. zł, słownie: …………………………… złotych, w tym 23% VAT (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy),  na którą składa się: 

1) samochód terenowy na kwotę  netto ………………………… zł, 

podatek VAT (22%) …………….zł, 

kwota brutto: ……………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………. 

2) ubezpieczenie na kwotę  netto ………………………… zł, 

podatek VAT (0%) ……………...zł, 

kwota brutto: ……………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………. 

 

2.  Kwota za przedmiot zamówienia płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej na Urząd 

Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za 

datę zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3.  Płatnikiem za przedmiot zamówienia będzie Ministerstwo Transportu , Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej , ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa. 

 

§ 3 

1.  Nie później niż na trzy dni przed terminem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 



 

2.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w  siedzibie Zamawiającego  

……………………………………. 

3.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod ww. adres na własny koszt i ryzyko wraz z 

dokumentami związanymi z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji tj. kartą pojazdu, 

świadectwem homologacji, książką gwarancji, książką serwisową, instrukcją obsługi w języku 

polskim.  

4.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru.  

5.  W trakcie odbioru Wykonawca umożliwi Zamawiającemu między innymi kontrole zgodności 

przedmiotu odbioru z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w warunkach 

zamówienia i ofercie oraz wykonanie jazdy próbnej. 

6.  Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia oraz wstrzymać dokonanie odbioru do 

tego czasu.. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz wezwie do 

ponownego podjęcia czynności odbioru.  

 

§ 4 

Termin realizacji umowy ustala się do dnia 30.11.2012 r. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia: 

a)    5-cio letniej  gwarancji na sprawne działanie samochodu lub 150000 km 

b)    10-cio letniej  gwarancji na antykorozyjną perforację nadwozia 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

 fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru przedmiotu umowy,  

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

 ujawnionych po dacie odbioru przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu w terminie zasadach 

 określonych w kodeksie cywilnym 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

 

§ 6 

Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie niżej wymienionych kar umownych: 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) przekroczenia terminu wydania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 w wysokości 

0,1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,1% ceny brutto określone w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego do usunięcia do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad.  

 

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty. 

4. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przewyższającego 15 dni licząc od 

daty wskazanej w § 3 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający 

nabywa prawo do odstąpienia od umowy. Postanowienia ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu mają 

odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 7 

Dostawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego. 



 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie, pod rygorem 

nieważności, w formie aneksów podpisanych przez obie strony w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są SIWZ dotycząca przedmiotowego zamówienia oraz złożona 

przez Dostawcę oferta. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie spory jakie powstaną pomiędzy stronami będą rozwiązywane polubownie. W przypadku 

braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd wg siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

Zamawiający:        Dostawca: 

 

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


