
ZP 341/2/2011 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup autobusu”. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
GMINA NOWE OSTROWY 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
NIP: 775-24-06-168; REGON: 611015780 

 
2. TRYB ZAMÓWIENIA – PODSTAWA PRAWNA 

 

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.  Nr 224, poz. 1795). 

- Rozporządzenie 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. Nr 

226, poz. 1817). 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 

1796). 

- W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa używanego autobusu do dowożenia dzieci i młodzieży do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.  

Przedstawiany w ofercie autobus powinien spełniać wymogi:  

 

Rok produkcji Nie starszy niż z 1999 roku 

Przebieg Do 300 000 km 

 

Wymiary 

- maksymalna długość całkowita: 11,60 m, 

- szerokość: 2,60 m, 

- wysokość: 3, 10 m 

Ilość miejsc siedzących Minimum: 51 + 1, maksimum: 57 + 1 

Ilość miejsc stojących 12 

Koła, ogumienie Ogumienie bezdętkowe + koło zapasowe 

 

 

 

Stan techniczny, 

materiały eksploatacyjne 

- Autobus musi być sprawny technicznie i aktualnie zarejestrowany w 

Polsce, 

- musi posiadać ważny przegląd techniczny, 

- nie może być powypadkowy i uszkodzony, 

- rama i kratownica pojazdu musi być bez pęknięć, ubytków i 

wyraźnych śladów korozji,  

- brak wycieków płynów eksploatacyjnych, 



- wszystkie podzespoły i elementy wyposażenia muszą być sprawne 

Silnik Wysokoprężny o mocy 140 – 200 kW umieszczony w tylnej części 

pojazdu 

Skrzynia biegów Manualna - mechaniczna 

Układ kierowniczy Ze wspomaganiem 

Hamulce Hydrauliczno – pneumatyczne oraz hamulec działania ciągłego 

„retarder” 

 

 

 

Nadwozie 

- Co najmniej 2 drzwi (przód – tył) sterowanych pneumatycznie, 

- kufry bagażowe, 

- karoseria autobusu powinna być bez wgnieceń, załamań, pęknięć 

oraz ubytków 

- lakier powinien być w stanie dobrym, bez wyraźnych śladów korozji 

i odprysków, bez zadrapań, 

- szyby powinny być bez rozszczelnień i uszkodzeń 

Instalacja elektryczna - 24 V, 

- tachograf z aktualną legalizacją, 

- obrotomierz, 

-radio i nagłośnienie 

Układ ogrzewania Urządzenie na olej napędowy do ogrzewania do ogrzewania wnętrza 

pojazdu pracujące niezależnie od silnika (webasto) 

 

 

 

Przedział pasażerski i kabina 

kierowcy 

- Podłoga z materiału wodoodpornego, pokryta wykładziną 

antypoślizgową, łatwą do bieżącego utrzymania porządku w całym 

pojeździe, 

- siedzenia pasażerskie „lotnicze” (oddzielne dla każdego pasażera), 

tapicerka siedzisk i oparć miękka, w stanie dobrym bez wyraźnych 

uszkodzeń i trwałych zabrudzeń, 

- półki bagażowe nad siedzeniami, 

- kabina kierowcy typu otwartego, 

- fotel kierowcy tapicerowany z regulacjami 

 
Pozostałe warunki: 

1. Oferowany autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do   ruchu   na   

terytorium   Rzeczpospolitej   Polskiej,   w   szczególności   określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 32 poz.262 z późn. zm) w sprawie warunków technicznych   

pojazdów   oraz   zakresu   ich   niezbędnego wyposażenia. 

2. Zakupiony  samochód musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż podane przez  

Zamawiającego. W przypadku braku dokumentów źródłowych pojazdu potwierdzających parametry 

techniczne należy dostarczyć ocenę techniczną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę 

potwierdzającą parametry techniczne i wyposażenie pojazdu. 
 

3. Przed przejęciem autobusu Zamawiający będzie mógł powołać własnego rzeczoznawcę do  

oceny jego parametrów i stanu technicznego. 

               

Kod CPV  – 34121000 - 1 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Przedmiot   zamówienia   należy   zrealizować   w   nieprzekraczalnym   terminie  do 2 tygodni   od   daty 

podpisania umowy.  



 

5. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  

warunków: 

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

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

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia -  

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez  

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.  

3) Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie  

złożyli   oświadczeń   i   dokumentów   potwierdzających   spełnianie   warunków   udziału  

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

w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu  

lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4) Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.  

Wykaz   oświadczeń   lub   dokumentów,   jakie   wykonawcy   mają   dostarczyć   w   celu  

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty dołączyć należy: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie – art. 22 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku „OFERTA”, 

c)  aktualny   odpis   z   właściwego   rejestru,  jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu   do  

rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,  
 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

a) wypełniony „Druk Oferta”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, 

b) parafowany projekt umowy, 

c)  zdjęcia pojazdu z zewnątrz: prawy i lewy bok  oraz przód i tył; zdjęcia wnętrza pojazdu 

UWAGA 1: 

Wszystkie   ww.   dokumenty   winny   być   złożone   w   oryginale   lub   kopii   poświadczonej   za  

zgodność   z   oryginałem   przez   osobę   uprawnioną   do   składania   oświadczeń   woli   w   imieniu  

Wykonawcy. 

Upoważnienie   osób   podpisujących   ofertę   do   jej   podpisania   musi   bezpośrednio   wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika  

wprost   z   dokumentu   stwierdzającego   status   prawny   Wykonawcy   (odpisu   z   właściwego  

rejestru   lub   zaświadczenia   o   wpisie   do   ewidencji   działalności   gospodarczej),   to   do   oferty  

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej  

notarialnie.  
 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język  

polski. 
 



UWAGA 2: 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników  

musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6 siwz. W przypadku składania kopii tych  

dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników.  

Pozostałe   dokumenty   będą   traktowane   jako   wspólne.   Wspólnicy   muszą   ustanowić  

pełnomocnika   do   reprezentowania   ich   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   albo   do  

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do  

składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zamówienia, określoną w art.  366 Kodeksu cywilnego. 
 

7.   Informacje   o   sposobie   porozumiewania   się   zamawiającego   z   wykonawcami   oraz  

przekazywania   oświadczeń   lub   dokumentów,   a   także   wskazanie   osób   uprawnionych   do  

porozumiewania się z wykonawcami. 

1) W   prowadzonym   postępowaniu   wszelkie   oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz  

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub za pomocą faksu.  

Strona,   która   otrzymuje   dokumenty   lub   informacje   faksem,  zobowiązana jest bez
wezwania   strony   przekazującej   dokument   lub   informację   do   niezwłocznego  
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą  faksu. 

3) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  

dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa  

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  

wpłynął   po   upływie   terminu   składania   wniosku,   lub   dotyczy   udzielonych   wyjaśnień,  

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść  

zapytań   wraz   z   wyjaśnieniami   Zamawiający   przekaże   Wykonawcom,   którym   przekazał  

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej. 
 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Zdzisław Kostrzewa – Tel. 24 3561400 

Mariusz Marczak – tel. 24 3561406 
 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.  

 

9. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert, określonego w niniejszej specyfikacji. 

W uzasadnionym przypadku, na co najmniej 7   dni  przed   upływem   terminu   związania   ofertą   

Zamawiający   może   tylko   raz   zwrócić   się   do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o oznaczony okres,  jednak nie dłuższy niż 60 dni. 



 

Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie i opisanej w następujący 

sposób: 

        

        Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 

Oferta na zakup autobusu 

GMINA NOWE OSTROWY 
OFERTA NA 

„ZAKUP AUTOBUSU” 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 21.04.2011 r. godz. 10.00 

 

2) Tajemnica przedsiębiorstwa: 

a)   jeżeli   według   Wykonawcy   oferta   będzie   zawierała   informacje   objęte   tajemnicą   jego  

przedsiębiorstwa   w   rozumieniu   przepisów   ustawy   z   16   kwietnia   1993r.   o   zwalczaniu  

nieuczciwej   konkurencji   (Dz.   U.   z   2003   r.   nr   153,   poz.   1503,   z   późn.   zm.),   muszą   być  

oznaczone   klauzulą: „Nie udostępniać – tajemnica firmy”. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy  

przedsiębiorstwa   w   rozumieniu   przepisów   o   nieuczciwej   konkurencji   spowoduje   ich  

odtajnienie. 
 

3) Informacje pozostałe: 

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 

w niniejszej SIWZ, 

a) Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w formie pisemnej. 
 

4) Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)  

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą  

Pełnomocnictwo, 

2)  każda   zapisana   strona   oferty   (wraz   z   załącznikami   do   oferty)   była   parafowana   i  

ponumerowana kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa  

może stanowić odrębną część oferty), 

4)  oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym  do specyfikacji, a załączniki  

ułożone zgodnie z kolejnością  przedstawioną w druku oferty.  

5) Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,  

przed   upływem   terminu   składania   ofert,   oznaczając   pismo   odpowiednio   „ZMIANA  

OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 



c) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby  

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
 

6)Zwrot oferty bez otwierania. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1 (sekretariat) w terminie  

do dnia 21.04. 2011 r. do godz. 10
00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.04.2011 r. o godz. 10
05

. 

 

12.Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena oferty powinna być podana: 

a) liczbowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, 

c) wszystkie ceny i wartości pojawiające się w ofercie należy podać z dokładnością do  

dwóch miejsc po przecinku, 

d) zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

1. Oceny złożonych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią postawione warunki komisja dokona oceny ofert na  

podstawie następującego kryterium: 

    Cena: 100% 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za całkowite wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów  przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie 

przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert.  

Punktacja za ceny kolejnych ofert będą liczone wg wzoru: 

                                   najniższa cena oferty 

Kryterium cena  =   -----------------------------  x 100 pkt x 100% 

                                   cena badanej oferty 

3.W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

5.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający   poprawi   w   tekście   oferty   oczywiste   omyłki   pisarskie   oraz   omyłki   rachunkowe w 

obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.   

Zamawiający   poprawi   omyłki   rachunkowe   w   obliczeniu   ceny   w   sposób  określony przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 



1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie obowiązany do zawarcia umowy w sprawie  

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, w terminie i miejscu określonym  

przez Zamawiającego. 

2)  Osoby   reprezentujące   Wykonawcę   przy   podpisywaniu   umowy   powinny   posiadać   ze   sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 
 

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

Zgodnie z załączonym projektem umowy, który winien być parafowany i dołączony do oferty 

 

17. Środki odwoławcze. 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo  

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje  

wyłącznie wobec czynności:  

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy  

Prawo zamówień publicznych, tj.:  

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007r. w sprawie regulaminu  

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 187, poz. 1327, Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz  

sposobu   pobierania   wpisu   od   odwołania   oraz   rodzajów   kosztów   w   postępowaniu  

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182,  

poz. 1122). 
 

18. Opis części zamówienia. 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

21. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Informacja dotycząca walut obcych. 

Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym  a  przyszłym  Wykonawcą  zamówienia  odbywać  się będą  

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 



 

23. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

26. Wymagania związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

       Zatwierdzam: 
 
                                  Wójt Gminy 

Nowe Ostrowy, 2011.04.12.    /-/ Zdzisław Kostrzewa 
 
 
 

Załączniki:  

 

1. Załącznik nr 1 - projekt umowy. 

2.  Załącznik nr 2 – druk oferty. 

3.  Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 Pzp. 

4.  Załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 1 

 

do siwz

UMOWA Nr 

zawarta w dniu ………. , pomiędzy 

Gminą Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 

Zdzisława Kostrzewę  - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Sołtysińskiej – Skarbnika Gminy 
 

a   …..................................................................................................................................................... 

z siedzibą  …...........................................................................................................................,  
 

zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:  

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

 

§ 1. 

W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć  Zamawiającemu autobus o  

parametrach technicznych określonych w SIWZ oraz warunkach dostawy określonych w niniejszej  

umowie.  
 

 § 2. 

Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia ….................................... 
 

§ 3. 

Integralną   częścią   umowy   jest   Specyfikacja   Istotnych   Warunków   Zamówienia   oraz   Formularz 

oferty złożony przez Dostawcę.  
 

§ 4. 

Dostawca wraz z dostawą autobusu dostarczy niezbędne dokumenty wymagane polskim prawem do 

rejestracji samochodu.  
 

§ 5. 



1.   Dostawca   zobowiązany   jest   do   kompletnego,   wysokiej   jakości   i   terminowego   wykonania 

przedmiotu zamówienia.



2. Zakupiony  pojazd powinien posiadać stosowne atesty i certyfikaty obowiązujące w Polsce. 

3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi pojazdu.  

4.   Dostawca   oświadcza,   że   zapoznał   się   z   warunkami   realizacji   zamówienia   i   miejscem   jego 

wykonania.  
 

§ 6. 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą zapłaty za dostawę, zgodnie ze specyfikacją istotnych  

warunków zamówienia oraz wybraną ofertą, będzie przelew na konto Wykonawcy. 

2. Ustalone   w   tej   formie   wynagrodzenie   łącznie   z   podatkiem   VAT wynosi   ….......................  

złotych (słownie:….................................................................................................................) 
 

§ 7. 
 

Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy autobusu podpisany  

przez ….............................................................. - reprezentanta Zamawiającego oraz Dostawcy. 
 

§ 8. 
 

1.   Płatność   za   przedmiot   zamówienia   nastąpi   po   wystawieniu   faktury  w terminie 30 dni   pod 

warunkiem, że pojazd zostanie dopuszczony do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym. 

2. Zapłata należności Dostawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej  

dla Zamawiającego. 
 

§ 9. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
 

1)   odstąpienia   od   umowy   wskutek   okoliczności   od   Zamawiającego   niezależnych  

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, 

2) jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w  § 2  umowy z winy Wykonawcy, 

będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3)   zwłoki   w   usunięciu   wad   przedmiotu   umowy   w   wysokości   0,5   %   kwoty  

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 
 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia. 

3. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek  

okoliczności od Wykonawcy niezależnych  w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary 

umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 
 

 

 

 



§ 10. 

 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

2.   Odstąpienie   od   umowy   powinno   nastąpić   w   formie   pisemnej   pod   rygorem   nieważności   i  

zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11. 

Wszystkie   ewentualne   kwestie   sporne   powstałe   na   tle   wykonania   niniejszej   umowy,   Strony 

rozstrzygać   będą   polubownie.   W   przypadku   nie   dojścia   do   porozumienia,   spory   podlegają 

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 13. 

 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze 

dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 
 

§ 20. 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.
 
 

   WYKONAWCA  

 
 
 

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

 
 

         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 

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



 

Wykonawca: 
 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
                        (Nazwa i adres) 

 
 
Tel/faks ………………………….. 
 
E-mail: …………………………… 
 
NIP: ………………………………

                                                                                          Załącznik nr 2 

                                                                                                  Do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

"OFERTA" 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na  „Dostawę autobusu”  zgłaszamy  

swoją ofertę i zobowiązujemy się wykonać zamówienie, zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu  

zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferując : 
 

cena netto ................................. zł 

(słownie ..................................................................................................................... złotych) 

podatek VAT ............%      ................................................. zł 

cena brutto ............................ zł 

(słownie ..................................................................................................................... złotych) 

 

2.Termin wykonania zamówienia: …………………………………… 

   warunki płatności: …………………………………… 

3. Załączamy dokumentację zdjęciową przedmiotu zamówienia (zdjęcia pojazdu z zewnątrz: prawy i lewy 

bok oraz przód i tył; zdjęcia wnętrza pojazdu). 
 

4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że  

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
 

5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  

zamówień publicznych. 

W   przypadku   składania   oferty   wspólnej   przez   kilku   przedsiębiorców   każdy   ze   

wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 
 



6.   Oświadczamy,   że   zapoznaliśmy   się   ze   specyfikacją   istotnych   warunków   zamówienia   i   nie 

wnosimy   do   niej   zastrzeżeń   oraz   zdobyliśmy   konieczne   informacje   potrzebne   do   właściwego 

wykonania zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia  

umowy   na   wyżej   wymienionych   warunkach   w   miejscu   i   terminie   wyznaczonym   przez 

Zamawiającego. 
 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
 

9. Załączniki do oferty: 

a) fotografie,  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, 

c) parafowany projekt umowy. 
 
 
 
 

…………………………………… dnia ………2011 r. 

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

    ( Podpisy osób uprawnionych 
     do składania oświadczeń woli 
     w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 



                                                                                                                                    Załącznik nr 3 

                                                                                                                                                                                          do SIWZ 

 

 

 

……………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy /Wykonawców) 

 

                                                      O Ś W I A D C Z E N I E  

( zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Pzp) 

 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na ……………………………………………….. 

 

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

 

OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY * że spełniamy warunki dotyczące 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 

postępowaniem, 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 

lub 

Polegamy na: 

a) wiedzy i doświadczeniu 

b) potencjale technicznym 

c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

d) zdolnościach finansowych 

innych podmiotów na dowód czego przekładamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 

 

 

…………………………..dnia…………..2011 r. 

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

                                                                                                      ( podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić (dokonać skreśleń) w niniejszym formularzu w takim zakresie 

w jakim spełnia warunki i przedstawia dokumenty. 

 

 

 

 

                                                                                                                                



Załącznik nr 4 

                                                                                                                                                                                                        do SIWZ 

 

 

………………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

                                                    O Ś W I A D C Z E N I E  

                                         ( zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp) 

 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na ……………………………………………….. 

 

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

Oświadczamy, 

że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp ,który brzmi następująco: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania; 

 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 



zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

…………………………..dnia…………..2011 r. 

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

                                                                                                                                        ( podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 


