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Rozdział I 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa Zamawiającego:   Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych 

                                            Warsztaty Terapii Zajęciowej 

REGON:                   006217516-00119 

NIP:         969-12-15-178 

KRS:        0000221725 

Miejscowość:       Knurów 

Adres:                                ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

Strona internetowa:     http://www.knurow.caritas.pl 

Godziny urzędowania:     7.00-15.00 

 

Rozdział II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej w 

skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia  o wartości 

szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu internetowym Biuletynu 

Zamówień Publicznych- nr ogłoszenia 590390-N-2019, w miejscu publicznie dostępnym 

w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.knurow.caritas.pl 

Rozdział III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie  

z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 

osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie.  

W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, 

w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”. 
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Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi  Załącznik nr 1 dotyczący parametrów technicznych wymaganych 

przez Zamawiającego.  

 

2. Główny kod  CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 34121000-1 (Autokary i autobusy). 

3. Oferowany pojazd musi: 

a. posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b. posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją  

i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń  

w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 

c. spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 

d. posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do 

przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty  

ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. 

Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i 

musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów 

oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju. 

4. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia:  

a. gwarancja dostawcy bez limitu przejechanych kilometrów: minimum 5 lat; 

b. gwarancja na zabudowę autobusową: minimum 4 lata. 

5. Wymagany okres bezpłatnych przeglądów serwisowych z materiałami eksploatacyjnymi 

pokrywanymi przez dostawcę pojazdu : minimum 5 lat. 

6. Wymagany okres ubezpieczenia pojazdu OC: minimum 3 lata. 

7. Suma ubezpieczenia NNW minimum 10.000zł, przez okres: minimum 3 lat. 

8. Suma ubezpieczenia AC wartość fakturowa przez okres: minimum 3 lat. 

9. Czas trwania gwarancji, przeglądów serwisowych, ubezpieczeń wykonawca podaje  

w latach. 

 

Rozdział IV 

AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział V 

OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział VI 

OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Rozdział VII 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 14 listopada 2019r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, w obecności przedstawicieli stron. 

3. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór 

umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 

Rozdział VIII 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH 

WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu;  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które również zostały określone w ogłoszeniu  

o zamówieniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według 

formuły:  

spełnia / nie spełnia.  

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. 

 

Rozdział IX 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1.  Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy. 

2.  Dodatkowo Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

a. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344 i 2491 z późn.zm.) 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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Rozdział X 

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZA BYĆ 

DOSTARCZONE DO OFERTY 

1. Do Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłodzenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument o którym wyżej mowa 

uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego 

aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

b. aktualne na dzień składania  ofert  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2). 

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby lub warunki udziału w postępowaniu - zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, 

c. aktualne na dzień składania  ofert  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3) 

d. Podpisane oświadczenie mające na celu wykonanie postanowień art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO” (załącznik nr 5.) 

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(np.: spółki cywilne, konsorcja) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo  

reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2  

(wg załącznika nr 2 do SIWZ) dotyczącego każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie. 

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, 

względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je 

uzyskać  w  szczególności   za   pomocą   bezpłatnych   i   ogólnodostępnych   baz   

danych,  w szczególności  rejestrów  publicznych  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  

lutego  2005  r.   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty. 

4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści 

dokumentów wymienionych w ust. 3 do oferty należy dołączyć również stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub 
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenia zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających,   że   nie   podlega   on   wykluczeniu   oraz   spełnia   warunki   udziału    

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub  dokumentów, potwierdzających 

okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych w rozdziale VII 

niniejszej SIWZ. 

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy. Zamawiający żąda złożenia oświadczeń o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 

1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać pisemnie w formie 

oryginału, propozycję treści oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

9. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie po 

otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: http://www.knurow.caritas.pl, 

 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt.1  X 

rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
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12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

13. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

Rozdział XI 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: poniedziałek - 

piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00, 

2. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) lub faksu, przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

a. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

b. zmiana treści SIWZ, 

c. wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 

d. wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, 

e. wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy, 

f. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

g. informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

h. oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

i. wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

j. oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

k. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

l. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 

m. zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie 

n. informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 i 185 

ustawy, 
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o. wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu. 

 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 

otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie 

od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. Adres do 

korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: 

knurow@caritas.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

Osoba do kontaktu: 

a) w zakresie procedury zamówienia oraz przedmiotu Zamówienia: 

• Krzysztof Gołuch 

• Sylwester Kłosowski 

7. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

10. Dokumenty,    o    których    mowa    w    rozporządzeniu,    inne    niż    oświadczenia,     

o których mowa powyżej w ust. 10, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści SIWZ, jednak nie później niż na 2 

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. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
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Rozdział XII  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XIII 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy niż 60 dni. 

 

Rozdział XIV 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wymagania podstawowe: 

a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

Osoba podpisująca ofertę musi złożyć: 

- podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, 

- parafy na załącznikach do oferty, 

- parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

c. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

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

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do 

oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego 

pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego 

upoważnione, oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których 

Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych do SIWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy, 

d. we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby, 

e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty   

 z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy, 

f. zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

2. Forma oferty: 

a. ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do SIWZ oraz wypełnione dokumenty i oświadczenia wymienione  

w rozdziale X SIWZ, 
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b. oferta musi być złożona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

c. ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem), 

d. zaleca się, aby ofercie  jej zapisane strony były ponumerowane, 

e. formularz „Oferta'”, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, 

o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, należy złożyć w formie oryginałów. 

Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii 

poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być 

przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii, 

f. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

g. dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej 

stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” Poświadczenie za zgodność   

z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 

 z oryginałem), 

h. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 

jej prawdziwości. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010): 

a. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie 

będzie   mógł   ujawnić    informacji    stanowiących    tajemnicę    przedsiębiorstwa   

 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

b. strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy   

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako 

odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając np. 

„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA   W ROZUMIENIU    ART.    11    UST.    4    USTAWY     

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”, 

 

c. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty, 

d. Zamawiający  nie  ujawni  informacji   stanowiących   tajemnicę   przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym 

oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji 
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dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka 

spełniać musi następujące wymagania: 

a. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego  zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu       

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych 

Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 

znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone 

w szczególności: 

• łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

• oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym 

jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa / zaleca się wymienić 

wszystkich  Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się   o udzielenie   zamówienia  

i wskazać ich Pełnomocnika. 

b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają 

za podpisanie umowy i jej wykonanie, 

c. w  ofercie  powinien  być  podany  adres  do   korespondencji  i  kontakt  telefoniczny  

z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako Pełnomocnik, 

d. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać: 

• określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer 

odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru), 

• wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny 

wskazać nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego, 

• określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 

• szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

• określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków, 

• postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu 

obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia 

funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w 

umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu 

upływu terminu składania ofert, 

e. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, 

że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy, 

f. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, 

oświadczenia dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 

ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej, co inny Wykonawca, itp. - składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

• dokumenty wspólne takie jak np.: Formularz ofertowy, itp. składa pełnomocnik 

Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

• kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 

wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego 

Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty, 

g. wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę” w miejscu „np. pełna nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

h. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  

i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 

Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej 

reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu 

wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do 

prowadzenia jej spraw nie spełniają, bowiem wymogu z art. 23 ustawy. Zakłada on, że 

członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie 

każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko 

jeden z nich, 

i. w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników, 

j. obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli 

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, 

którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim 

przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich 

umowy regulującej ich współpracę. 

 

Rozdział XV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę na wykonanie ww. zamówienia należy umieścić w zamkniętej kopercie, która 

będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać 

oznaczenie: „Zakup i dostawa autobusu, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym 

z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla 

potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus 

dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”. 

” oraz „Nie otwierać przed 06.09.2019r., godz. 07.30”. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

na Portierni Ośrodka  lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby 

Zamawiającego). 

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2019r o godzinie 07.15 

3. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.  

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwarcia. 
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5. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli 

pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 06.09.2019 r. o godz. 07.30 w siedzibie Zamawiającego- 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 44–194 Knurów, 

ul. Szpitalna 29, pokój nr 12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem:  https://knurow.caritas.pl/, 

niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert oraz innych kryteriów 

oceny ofert, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy. 

8. Oferty, które nie będą spełniać warunków niniejszej SIWZ oraz naruszać przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

9. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie 

unieważniony. 

 

Rozdział XVI 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

2. Cena powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem III SIWZ oraz zawierać podatek VAT. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Podana w ofercie cena brutto będzie obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia, 

w cenie należy uwzględnić wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

5. Łączna   cena   brutto   powinna   uwzględniać   wszystkie   koszty   i   opłaty   związane   

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

Rozdział XVII 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria 

oceny ofert: 

a. Cena (C) - waga (znaczenie) - 60 % 

b. Okres gwarancji dostawcy bez limitu przejechanych kilometrów  (G1) - waga 

(znaczenie) - 15% 

c. Okres gwarancji na zabudowę autobusową(G2)- waga (znaczenie)- 15% 

d.  Czas bezpłatnego serwisu okresowego (S) - waga (znaczenie) - 10% 

2. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna maksymalnie 60 punktów, a każdej 

http://www.dpsbochnia.pl/
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następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, 

według wzoru: 

 

Najniższa cena ofert ocenianych 

Cena oferty (C) = -----------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60% 

Cena oferty badanej 

 

3. Kryterium „okres gwarancji dostawcy, bez limitu przejechanych kilometrów ” (G1) odnosi 

się do zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji  dostawcy bez limitu 

przejechanych kilometrów (wymagany minimalny 5 lat).  Kryterium  będzie rozpatrywane 

na podstawie deklaracji  Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym. Punkty w 

kryterium „okres gwarancji producenta” (G1) zostaną przyznane w następujący sposób: 

a. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji - 8 lat i więcej - otrzyma 15 pkt, 

b. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 7 lat – otrzyma 10 pkt 

c. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 6 lat – otrzyma 5 pkt 

d. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 5 lat – otrzyma 0 pkt 

4. Kryterium „okres gwarancji na zabudowę autobusową ”(G2) odnosi się do 

zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji  producenta bez limitu 

przejechanych kilometrów (wymagany minimalny 4 lata). Kryterium  będzie rozpatrywane 

na podstawie deklaracji  Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym. Punkty w 

kryterium „okres gwarancji na zabudowę autobusową” (G2) zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

a. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji - 7 lat - otrzyma 15 pkt, 

b. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 6 lat – otrzyma 10 pkt 

c. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 5 lat – otrzyma 5 pkt 

d. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji – 4 lata – otrzyma 0 pkt 

 

5. Kryterium „czas bezpłatnego serwisu okresowego (S) odnosi się czasu bezpłatnego serwisu 

okresowego pojazdu łącznie z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi(wymagany 

minimalny 5 lata) , który zaproponuje Wykonawca zamówienia i rozpatrywane będzie na 

podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym. Punkty w kryterium 

„czas bezpłatnego serwisu okresowego (S) zostaną przyznane w następujący sposób: 

a. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi – 10  lat i więcej  - otrzyma 10 pkt 

b. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi - 9 lat  - otrzyma 8 pkt 

c. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi - 8 lat  - otrzyma 6 pkt 

d. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi - 7 lat  - otrzyma 4 pkt 

e. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi - 6 lat  - otrzyma 2 pkt 

f. Wykonawca,  który zaproponuje   bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi - 5 lat  - otrzyma 0 pkt. 
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6. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, wyliczoną 

zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G1+G2+S. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym 

niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę 

pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe 

użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

10. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu 

ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem dyspozycji wynikającej  

z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. 

12. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

c) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców zgodnie z art.92 ustawy. 

 

 

Rozdział XVIII 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych 
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Wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, 

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentu oraz 

poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze 

wzorem załączonym do SIWZ. 

3. Nie  dostarczenie  dokumentu,  o   którym   mowa   w   ust.   1   niniejszego   rozdziału,   

w wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie   spowoduje,   że   zawarcie   umowy  

w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy. 

 

Rozdział XIX 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

Rozdział XX 

ISTOTNE POSTANOWIENIA . KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

 

1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w treści wzoru (załącznik nr 7). 

       Przyjmuje się iż wykonawca, który złożył ofertę zapoznał się z treścią wzoru umowy, 

akceptuje go i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 Ustawy. 

a. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 

oferta. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej   poza   określenie    przedmiotu    zamówienia    zawartego    w    SIWZ,   

z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
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przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

Rozdział XXI 

POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcom,  a  także   innym  podmiotom,  jeżeli   mają  lub  mieli  interes  prawny    

w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga 

do Sądu. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy; 

d. opisu przedmiotu zamówienia; 

e. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne    

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy 

wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

7. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
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Rozdział XXII 

USTALENIA DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia miedzy  

Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). 

4. Zamawiający    nie    przewiduje  zwrotu   kosztów   udziału  w   postępowaniu,    

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 

 

Rozdział XXIII 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku    

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M. B. Uzdrowienie 

Chorych  44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29; 

1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : Krzysztof Dylong  

e-mail: iod@knurow.caritas.pl tel. +48 501 859 059 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO      

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

” Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca),  

w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla 

potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”. prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), 

dalej „ustawa Pzp” oraz mogą nimi być: banki prowadzące rachunki bankowe, firmy 

zapewniające opiekę autorską i wsparcie techniczne systemów komputerowych, firma 

zapewniająca obsługę informatyczną Ośrodka, instytucje współpracujące z Ośrodkiem na 

postawie zawartych umów i porozumień, odbiorcy strony internetowej Ośrodka  i odbiorcy 

BIP, PFRON  – w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych 

obowiązków; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

mailto:iod@knurow.caritas.pl
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5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

a. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***; 

d. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na 

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

Mając na celu wykonanie postanowień art. 28 w/w Rozporządzenia, Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ.) 

 

 

Rozdział XXIV 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków RODO 
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Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy 
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Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą  

( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach 

inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu 

„Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”. 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości miejsc. 

2. Parametry techniczne i inne wymogi. 

 

L.P OPIS PARAMETRU PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJACEGO 

1.  RODZAJ POJAZDU AUTOBUS 
2.  ROK PRODUKCJI 2019 
3.  FABRYCZNIE NOWY WYMAGANE 
4.  HOMOLOGACJA NA AUTOBUS  

PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, LUB 

HOMOLOGACJA NA AUTOBUS + 

BADANIE TECHNICZNE 

UPRAWNIONEGO ORGANU 

POTWIERDZAJĄCEGO 

PRZYSTOSOWANIE AUTOBUSU DO 

PRZEWOZU DWÓCH OSÓB NA 

WÓZKACH INWALIDZKICH  

WYMAGANE 

5.  ILOŚĆ MIEJSC DLA PASAŻERÓW 14 MIEJSC PASAŻERSKICH( 

SIEDZĄCYCH) + 1 MIEJSCE 

DLA KIEROWCY 
6.  ILOŚĆ MIEJSC DLA OSÓB NA 

WÓZKACH INWALIDZKICH 
2 

7.  LAKIER METALIZOWANY DO UZGODNIENIA 
8.  KOLOR NADWOZIA DO UZGODNIENIA 
9.  POJEMNOŚĆ MIN.  1900 cm3 MAX. 3000 

cm3 
10.  MOC- SILNIK  MIN. 150 KM 
11.  RODZAJ PALIWA OLEJ NAPĘDOWY 
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12.  ZBIORNIK PALIWA MINIMUM 70 LITRÓW 
13.  ZUŻYCIE ENERGII, EMISJA 

DWUTLENKU WĘGLA I EMISJE 

ZANIECZYSZCZEŃ 

ZGODNY Z NORMĄ EURO 6 

14.  NAPĘD NAPĘD KÓŁ TYLNYCH 
15.  SKRZYNIA BIEGÓW  MANUALNA, MIN.6 

BIEGOWA + 1 BIEG DO 

TYŁU ( WSTECZNY) 
16.  UKŁAD HAMULCOWY 

HYDRAULICZNY DWUOBWODOWY 
WYMAGANE 

17.  HAMULCE TARCZOWE NA 

PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI 
WYMAGANE 

18.  HAMULEC POSTOJOWY WYMAGANE 
19.  UKŁAD HAMULCOWY Z 

SYSTEMEM ABS, UKŁAD 

STABILIZUJĄCY TOR JAZDY 

WYMAGANE 

20.  SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED 

NIEZAMIERZONYM ZJECHANIEM  

Z PASA RUCHU 

WYMAGANE 

21.  FUNKCJA OSTRZEGANIA O 

HAMOWANIU AWARYJNYM 
WYMAGANE 

22.  UKŁAD UŁATWIAJACY RUSZANIE 

Z MIEJSCA NA WZNIESIENIACH  
WYMAGANE 

23.  WSPOMAGANIE UKŁADU 

KIEROWNICZEGO 
WYMAGANE 

24.  KIEROWNICA REGULOWANA  

W DWÓCH PŁASZCZYZNACH 

WYMAGANE 

25.  KOŁO KIEROWNICY WYKOŃCZONE 

SKÓRĄ 

WYMAGANE 

26.  BLOKADA KOŁA KIEROWNICY WYMAGANE 
27.  DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE  

 

WYMAGANE 

28.  SZYBA CZOŁOWA Z FILTREM WYMAGANE 
29.  PRZEDNIA SZYBA PODGRZEWANA 

ELEKTRYCZNIE 

WYMAGANE 

30.  SZYBY OTWIERANE 

ELEKTRYCZNIE  

W DRZWIACH PRZEDNICH 

WYMAGANE 

31.  SZYBY BOCZNE( PRZESTRZEŃ 

PASAŻERSKA) PRZYCIEMNIANE 

WYMAGANE 

32.  SZYBY W DRZWIACH TYLNYCH 

PRZYCIEMNIANE 

WYMAGANE 

33.  BOCZNE (PRAWE ) DRZWI DLA 

PASAŻERÓW OTWIERANE 

WYMAGANE 
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PRZESUWNE, PRZESZKLONE 

PRZYCIEMNIANE 
34.  WYCIERACZKI- PRZEDNIEJ SZYBY- 

AUTOMATYCZNE Z CZUJNIKIEM 

DESZCZU 

WYMAGANE 

35.  FOTEL KIEROWCY Z REGULACJA 

WYSOKOŚCI, Z REGULACJA 

ODCINKA LĘDŹWIOWEGO ,  

Z PODŁOKIETNIKIEM, REGULACJA 

WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA 

WYMAGANE 

36.  FOTELE DLA PASAŻERÓW ZE 

ZINTEGROWANYMI ZAGŁÓWKAMI, 

Z PASEM BEZPIECZEŃSTWA 3 

PUNKTOWYM WE WSZYSTKICH 

FOTELACH, TAPICEROWANE, ZE 

SKŁADANYMI PODŁOKIETNIKAMI  

WYMAGANE 

37.  KOLOR FOTELI  DO UZGODNIENIA 
38.  POCHYLANIE OPARĆ TYLNYCH 

FOTELI 
WYMAGANE 

39.  PODŁOKIETNIKI TYLNE WYMAGANE 
40.  WSZYSTKIE PASY WYPOSAŻONE  

 

W URZĘDZENIE ZWIJAJĄCE 

WYMAGANE 

41.  ATESTOWANE MOCOWANIE NA 

WÓZKI INWALIDZKIE, Z PASAMI 

BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB NA 

WÓZKU ( W RAMACH OPCJI 

SZYBKIEGO DEMONTAŻU FOTELI 

TYLNYCH) 

 

WYMAGANE 

42.  WINDA DO WPROWADZANIA 

WÓZKÓW INWALIDZKICH 

UMIEJSCOWIONA Z TYŁU 

POJAZDU, SKŁADANA, CHOWANA 

DO WEWNĄTRZ 

WYMAGANE 

43.  ELEKTRYCZNY STOPIEŃ W 

DRZWIACH PRZESUWNYCH W 

PRZEDZIALE PASAŻERSKIM, 

CHOWANY POZA OBRYS POJAZDU 

WYMAGANE 

44.  OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU 

PASAŻERSKIEGO LAMPKI 

PRZYSTOSOWANE DO JAZDY 

NOCNEJ 

WYMAGANE 
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45.  DWA WYBIJAKI SZYB 

SAMOCHODOWYCH, 

ZAMONTOWANE NA ŚCIANACH 

BOCZNYCH + OZNACZENIE WYJŚĆ 

AWARYJNYCH 

WYMAGANE  

46.  WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA 

NA PODŁODZE, DYWANIKI 

GUMOWE W KABINIE KIEROWCY 

WYMAGANE 

47.  TYLNA NAGRZEWNICA WODNA WYMAGANE 

48.  PRZEDNI ZDERZAK W KOLORZE 

NADWOZIA 

WYMAGANE 

49.  KOŁA TYLNE TZW. BLIŹNIACZE WYMAGANE 
50.  KOŁO ZAPASOWE 

PEŁNOWYMIAROWE  

WYMAGANE 

51.  MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO 

POD RAMĄ AUTOBUSU 

WYMAGANE 

52.  DWA KOMPLETY FELG 

STALOWYCH WRAZ Z OPONAMI 

ZIMOWYMI I LETNIMI 

WYMAGANE 

53.  REGULOWANE PODŚWITLENIE 

WSKAŹNIKÓW 

WYMAGANE 

54.  SYSTEM AUTO START-STOP WYMAGANE 
55.  CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE 

I TYLNE  

WYMAGANE 

56.  KAMERA COFANIA WYMAGANE 
57.  NAGRZEWNICA ZASILANA 

PALIWEM                Z FUNKCJĄ 

PROGRAMOWANIA 

WYMAGANE 

58.  PRZEDNIA KLIMATYZACJA 

MINIMUM MANUALNA 

WYMAGANE 

59.  TYLNA KLIMATYZACJA MINIMUM 

MANUALNA 

WYMAGANE 

60.  AUTOALARM PLUS CENTRALNY 

ZAMEK STEROWANY PILOTEM 

WYMAGANE 

61.  IMMOBILIZER WYMAGANE 
62.  PODUSZKA POWIETRZNA 

KIEROWCY 

WYMAGANE 

63.  PODUSZKA POWIETRZNA 

PASAŻERA 

WYMAGANE 

64.  LUSTERKA ZEWNĘTRZNE 

STEROWANE  

I OGRZEWANE ELEKTRYCZNIE 

WYMAGANE 
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65.  LUSTERKO WSTECZNE 

WEWNETRZNE 

WYMAGANE 

66.  REFLEKTORY KSENONOWE WYMAGANE 
67.  ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ WYMAGANE 
68.  PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA 

PRZECIWMGIELNE  

WYMAGANE 

69.  PRZEDNIE ŚWIATŁA -

AUTOMATYCZNE 

WYMAGANE 

70.  AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE 

ŚWIATŁA MIJANIA 

WYMAGANE 

71.  ŚWIATŁA WSTECZNE WYMAGANE 
72.  TRZECIE ŚWIATŁO STOPU 

 

( HAMOWANIA) 

WYMAGANE 

73.  KOMPUTER POKŁADOWY WYMAGANE 
74.  RADIO CYFROWE AM/FM Z 

KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM 

DOTYKOWYM MINIMUM 1 

GNIAZDO  USB, ODTWARZACZ 

MP3, SYSTEM NAWIGACJI 

SATELITARNEJ Z FUNKCJĄ 

STEROWANIA Z KIEROWNICY 

WYMAGANE 

75.  OTWARZACZ DVD W CZĘŚCI 

PASAŻERÓW MIN.18 CALI  

WYMAGANE 

76.  TACHOGRAF CYFROWY WYMAGANE 
77.  INTELIGENTNY TEMPOMAT WYMAGANE 
78.  WSKAŹNIK TEMPERATURY 

ZEWNĘTRZNEJ 
WYMAGANE 

79.  TRÓJKAT, DWA KLINY POD KOŁA WYMAGANE 
80.  PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

DOSTOSOWANY DO 

OFEROWANEGO MODELU 

POJAZDU, WRAZ Z KLUCZAMI DO 

DEMONTAŻU KÓŁ 

WYMAGANE 

81.  HAK HOLOWNICZY Z SYSTEMEM 

STABILIZACJI TORU JAZDY 

PRZYCZEPY I 13-PINOWYM 

GNIAZDEM ELEKTRYCZNYM 

 

WYMAGANE 

82.  DWIE GAŚNICE SAMOCHODOWE  

O WADZE DOSTOSOWANEJ DO 

OFEROWANEGO MODELU 

POJAZDY( ZAMONTOWANE) 

WYMAGANE 

83.  APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY  WYMAGANE 
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Z WYPOSAŻENIEM 

( ZAMONTOWANA) 
84.  OZNAKOWANIE POJAZDU Z 

PRZODU I Z TYŁU POJAZDU 

SYMBOLEM OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

WYMAGANE 

85.  WYKONANIE NAPISU NA 

KAROSERII Z OBYDWU STRON ( NA 

CAŁEJ DŁUGOŚCI POJAZDU), PO 

KONSULTACJI Z ZAMAWIAJĄCYM 

WYMAGANE 

86.  GWARANCJA DOSTAWCY 

MINIMUM 5 LAT BEZ LIMITU 

KILOMETRÓW 

WYMAGANE 

87.   GWARANCJA NA ZABUDOWĘ 

AUTOBUSOWĄ- MINIMUM 4 LATA 
WYMAGANE 

88.  PRZEGLĄDY SERWISOWE 

MINIMUM 5 LAT  Z  MATERIAŁAMI 

EKSPLOATACYJNYMI 

POKRYWANYMI PRZEZ DOSTAWCĘ 

POJAZDU 

WYMAGANE 

89.  INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I 

OBSŁUGI POJAZDU ORAZ 

URZĄDZEŃ W NIM 

ZAMONTOWANYCH W JĘZYKU 

POLSKIM 

WYMAGANE 

90.  DOKUMENTACJA UMOŻLIWIAJĄCA 

PIERWSZĄ REJESTRACJĘ POJAZDU 

W KATEGORII AUTOBUS- 

HOMOLOGACJA 

WYMAGANE 

91.  ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

I WYPOSAŻENIE MUSZĄ POSIADAĆ 

ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY, 

HOMOLOGACJE, ITP. ORAZ 

SPEŁNIAC WSZELKIE NORMY  

I PRZEPISY W ZAKRESIE 

NIEZBĘDNYM DO PRZEWOZU 

OSÓB, W TYM OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WYMAGANE 

92.  AUTOBUS MUSI BYĆ SPRAWNY 

TECHNICZNIE I WOLNY OD WAD 

KONSTRUKCYJNYCH 

WYMAGANE 

93.  UBEZPIECZENIE POJAZDU OC 

MINIMUM 3 LATA 
WYMAGANE 
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94.  SUMA UBEZPIECZENIA NNW 

MINIMUM 10 000, 00ZŁ PRZEZ 

OKRES MINIMUM 3 LAT 

WYMAGANE 

95.  SUMA UBEZPIECZENIA AC- 

WARTOSĆ FAKTUROWA PRZEZ 

OKRES MINIMUM 3 LAT 

WYMAGANE 

 

WYMAGANE SĄ WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY LUB ELEMENTY 

RÓWNOWAŻNE 

(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ POWYŻEJ WSKAZANE). 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania 

 

Zamawiający: 

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych( dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 

jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób +kierowca), w tym 

z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B Uzdrowienie 

Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego oświadczam, co następuje: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp. 

 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie 

art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………

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

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.  

 

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

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której 

mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

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

……………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

  



 

str. 34 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 
 
Wykonawca: 

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

 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych( dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób +kierowca),  

w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie 

Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D” prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, co następuje: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego.      

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 

Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

określone przez zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 

Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…….……………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

    ….………………………………………… 

Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Zamawiający: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych( dalej jako: ustawa Pzp)  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i 

dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób +kierowca), w 

tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie 

Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus 

dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego oświadczam, co następuje: 

*)  nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

*)  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty /Wykonawcy/: 

Lp. Nazwa  Adres 

1.   

2.   

 

………………………… dnia …………….. r. 

             (miejscowość) 

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

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

*) niepotrzebne skreślić 
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POUCZENIE :  

Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, „Oświadczenie" składa 

każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

RODO 

 

 

 

 

 

 

 

 Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup  

i dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób +kierowca), w tym  

z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich 

prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie 

Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

….……………………., dnia ……..…….……. r.  

(miejscowość) 

    ….………………………………………… 

Podpis(y) osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca składa 

oświadczenie z przekreśloną treścią.  
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Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

   

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

NIP …………………………. 

                                                     Zamawiający: 

Regon ………………………. 

                                                      Caritas Archidiecezji Katowickiej  

Nr faks ………………………  

                                                                                  Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych  

Nr tel. ……………….………. 

                                                                       Warsztaty Terapii Zajęciowej                                    

Adres email ….........................                                       

                                                  ul. Szpitalna 29 

                                                    

                                           44-194 Knurów 

  

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę 

jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym  

z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla 

niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”. Oferuję/my wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia: 

tj. Zakup i dostawę pojazdu: 

marki …............................. model ………….……..… typ/wersja ………………………… 

silnik…………………….. rok produkcji ……..…. zgodnie z wymogami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za następujące ceny: 

wartość netto ............................... ………zł (słownie:  

............................................................................................................................. .....................złotych) 

podatek VAT .........%, tj. ....................... zł (słownie:  

................................................................................................................................................. złotych) 
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wartość brutto .......................... zł (słownie:……………………………………………………. 

...................................................................................................................... złotych).  

 

Deklaruję/my udzielenie gwarancji  na: 

Gwarancja dostawcy bez limitu kilometrów – ……….. ……………….lat. 

Gwarancja na zabudowę autobusową – ……….. ………………………....lat.  

Deklaruję/my czas bezpłatnych przeglądów serwisowych z materiałami 

eksploatacyjnymi pokrywanymi przez dostawcę pojazdu ……..……………..….lat. 

 

Dekla ruję/my  ubezpieczenie pojazdu OC..……………………………lat. 

Deklaruję/my sumę  ubezpieczenia pojazdu NNW…………..przez okres……    lat. 

Deklaruję/my sumę  ubezpieczenia pojazdu AC…………..przez okres……… lat. 

 

Oświadczam/my, że cena brutto podana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas pojazd jest fabrycznie nowy, pozostaje  

w zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ze wszystkimi 

parametrami opisanymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagania, jakie 

Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do SIWZ - parametrach technicznych pojazdu.   

 

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w niej zawarte. 

 

Oświadczam/my, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do 

właściwego przygotowania oferty. 

 

Oświadczam/my, że akceptuję warunki płatności. 

Oświadczam/my, że akceptuję/my projekt umowy i nie wnoszę/nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

W przypadku wybrania mojej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 

zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 

 

Oświadczam/my, że jestem/my związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

Oświadczam/my, że składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do 
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oferty, poświadczamy że dany dokument jest zgodny z oryginałem. 
 

Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami / z wykorzystaniem zasobów innych 

podmiotów/ z udziałem Podwykonawców * w części dotyczącej:  

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

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

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

nazwa/firma podwykonawcy/ów 

(* niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam/my, że oferta nie zamiera/zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte w następujących dokumentach. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

 

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa Wykonawcy *):  

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

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

NIP:……………………………………………. 

REGON………………………………………… 

Adres*) 

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

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

tel. *)  .............................................................  , fax. *) ………………………………………..  

 
e-mail*) ……………………………………………………………..……………………… 

 

Dane osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: 

………………………………………………………………………………………. 

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika) 

 

 

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są:  

 

.................................................................... 
imię i nazwisko) 

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 

[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]: 
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Czytelnie imię i 

nazwisko  

Podpis Parafa 

   

 

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana 

przez: ..................................................... (imię i nazwisko). 

 

UWAGA: 

Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub 

parafowana, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE 

 

 

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...........ponumerowanych stronach. 
 

Do oferty dołączono następujące oświadczenia / dokumenty. Wykonawca zobowiązany 

jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 

a) ...................................................................................................... 

b) ...................................................................................................... 

c) ...................................................................................................... 
 

UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pełna nazwa i adres Wykonawcy” wpisują 

dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

L.P OPIS PARAMETRU PARAMETRY 

TECHNICZNE 

WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJACEGO 

PARAMETR 

OFEROWANY  

( WPISAĆ 

WIELKOŚĆ 

/NAZWĘ 

PARAMETRU 

LUB TAK/NIE) 

1.  RODZAJ POJAZDU AUTOBUS 
 

2.  ROK PRODUKCJI 2019 
 

3.  FABRYCZNIE NOWY WYMAGANE 
 

4.  HOMOLOGACJA NA AUTOBUS  

PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

LUB HOMOLOGACJA NA 

AUTOBUS + BADANIE 

TECHNICZNE UPRAWNIONEGO 

ORGANU POTWIERDZAJĄCEGO 

PRZYSTOSOWANIE AUTOBUSU 

DO PRZEWOZU DWÓCH OSÓB NA 

WÓZKACH INWALIDZKICH  

WYMAGANE 
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5.  ILOŚĆ MIEJSC DLA PASAŻERÓW 14 MIEJSC 

PASAŻERSKICH( 

SIEDZĄCYCH) + 1 

MIEJSCE DLA 

KIEROWCY 

 

6.  ILOŚĆ MIEJSC DLA OSÓB NA 

WÓZKACH INWALIDZKICH 
2 

 

7.  LAKIER METALIZOWANY DO UZGODNIENIA 
 

8.  KOLOR NADWOZIA DO UZGODNIENIA 
 

9.  POJEMNOŚĆ MIN.  1900 cm3 MAX. 

3000 cm3 

 

10.  MOC- SILNIK  MIN. 150 KM 
 

11.  RODZAJ PALIWA OLEJ NAPĘDOWY 
 

12.  ZBIORNIK PALIWA MINIMUM 70 

LITRÓW 

 

13.  ZUŻYCIE ENERGII, EMISJA 

DWUTLENKU WĘGLA I EMISJE 

ZANIECZYSZCZEŃ 

ZGODNY Z NORMĄ 

EURO 6 

 

14.  NAPĘD NAPĘD KÓŁ 

TYLNYCH 

 

15.  SKRZYNIA BIEGÓW  MANUALNA, MIN.6 

BIEGOWA + 1 BIEG 

DO TYŁU ( 

WSTECZNY) 

 

16.  UKŁAD HAMULCOWY 

HYDRAULICZNY 

DWUOBWODOWY 

WYMAGANE 

 

17.  HAMULCE TARCZOWE NA 

PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI 
WYMAGANE 

 

18.  HAMULEC POSTOJOWY WYMAGANE 
 

19.  UKŁAD HAMULCOWY Z 

SYSTEMEM ABS, UKŁAD 

STABILIZUJĄCY TOR JAZDY 

WYMAGANE 

 

20.  SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED 

NIEZAMIERZONYM ZJECHANIEM 

Z PASA RUCHU 

WYMAGANE 

 

21.  FUNKCJA OSTRZEGANIA  

 

O HAMOWANIU AWARYJNYM 

WYMAGANE 

 

22.  UKŁAD UŁATWIAJACY RUSZANIE 

Z MIEJSCA NA WZNIESIENIACH  
WYMAGANE 
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23.  WSPOMAGANIE UKŁADU 

KIEROWNICZEGO 
WYMAGANE 

 

24.  KIEROWNICA REGULOWANA  

W DWÓCH PŁASZCZYZNACH 

WYMAGANE  

25.  KOŁO KIEROWNICY 

WYKOŃCZONE SKÓRĄ 

WYMAGANE  

26.  BLOKADA KOŁA KIEROWNICY WYMAGANE  

27.  DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE  

 

WYMAGANE  

28.  SZYBA CZOŁOWA Z FILTREM WYMAGANE  

29.  PRZEDNIA SZYBA 

PODGRZEWANA ELEKTRYCZNIE 

WYMAGANE  

30.  SZYBY OTWIERANE 

ELEKTRYCZNIE W DRZWIACH 

PRZEDNICH 

WYMAGANE  

31.  SZYBY BOCZNE( PRZESTRZEŃ 

PASAŻERSKA) PRZYCIEMNIANE 

WYMAGANE  

32.  SZYBY W DRZWIACH TYLNYCH 

PRZYCIEMNIANE 

WYMAGANE  

33.  BOCZNE (PRAWE ) DRZWI DLA 

PASAŻERÓW OTWIERANE 

PRZESUWNE, PRZESZKLONE 

PRZYCIEMNIANE 

WYMAGANE  

34.  WYCIERACZKI- PRZEDNIEJ 

SZYBY- AUTOMATYCZNE Z 

CZUJNIKIEM DESZCZU 

WYMAGANE  

35.  FOTEL KIEROWCY Z REGULACJA 

WYSOKOŚCI,  

Z REGULACJA ODCINKA 

LĘDŹWIOWEGO , Z 

PODŁOKIETNIKIEM, REGULACJA 

WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA 

WYMAGANE  

36.  FOTELE DLA PASAŻERÓW ZE 

ZINTEGROWANYMI 

ZAGŁÓWKAMI, Z PASEM 

BEZPIECZEŃSTWA 3 

PUNKTOWYM WE WSZYSTKICH 

FOTELACH, TAPICEROWANE, ZE 

SKŁADANYMI PODŁOKIETNIKAMI  

WYMAGANE  

37.  KOLOR FOTELI  DO UZGODNIENIA  

38.  POCHYLANIE OPARĆ TYLNYCH 

FOTELI 
WYMAGANE 

 

39.  PODŁOKIETNIKI TYLNE WYMAGANE  
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40.  WSZYSTKIE PASY WYPOSAŻONE 

W URZĘDZENIE ZWIJAJĄCE 

WYMAGANE  

41.  ATESTOWANE MOCOWANIE NA 

WÓZKI INWALIDZKIE, Z PASAMI 

BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB NA 

WÓZKU                 ( W RAMACH 

OPCJI SZYBKIEGO DEMONTAŻU 

FOTELI TYLNYCH) 

 

WYMAGANE  

42.  WINDA DO WPROWADZANIA 

WÓZKÓW INWALIDZKICH 

UMIEJSCOWIONA Z TYŁU 

POJAZDU, SKŁADANA, CHOWANA 

DO WEWNĄTRZ 

WYMAGANE  

43.  ELEKTRYCZNY STOPIEŃ W 

DRZWIACH PRZESUWNYCH W 

PRZEDZIALE PASAŻERSKIM, 

CHOWANY POZA OBRYS POJAZDU 

WYMAGANE  

44.  OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU 

PASAŻERSKIEGO LAMPKI 

PRZYSTOSOWANE DO JAZDY 

NOCNEJ 

WYMAGANE  

45.  DWA WYBIJAKI SZYB 

SAMOCHODOWYCH, 

ZAMONTOWANE NA ŚCIANACH 

BOCZNYCH + OZNACZENIE 

WYJŚĆ AWARYJNYCH 

WYMAGANE   

46.  WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA 

NA PODŁODZE, DYWANIKI 

GUMOWE W KABINIE KIEROWCY 

WYMAGANE 

 

47.  TYLNA NAGRZEWNICA WODNA WYMAGANE  

48.  PRZEDNI ZDERZAK W KOLORZE 

NADWOZIA 

WYMAGANE  

49.  KOŁA TYLNE TZW. BLIŹNIACZE WYMAGANE  

50.  KOŁO ZAPASOWE 

PEŁNOWYMIAROWE  

WYMAGANE  

51.  MOCOWANIE KOŁA 

ZAPASOWEGO POD RAMĄ 

AUTOBUSU 

WYMAGANE  

52.  DWA KOMPLETY FELG 

STALOWYCH WRAZ Z OPONAMI 

ZIMOWYMI I LETNIMI 

WYMAGANE  
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53.  REGULOWANE PODŚWITLENIE 

WSKAŹNIKÓW 

WYMAGANE  

54.  SYSTEM AUTO START-STOP WYMAGANE  

55.  CZUJNIKI PARKOWANIA 

PRZEDNIE I TYLNE  

WYMAGANE  

56.  KAMERA COFANIA WYMAGANE  

57.  NAGRZEWNICA ZASILANA 

PALIWEM Z FUNKCJĄ 

PROGRAMOWANIA 

WYMAGANE  

58.  PRZEDNIA KLIMATYZACJA 

MINIMUM MANUALNA 

WYMAGANE  

59.  TYLNA KLIMATYZACJA MINIMUM 

MANUALNA 

WYMAGANE  

60.  AUTOALARM PLUS CENTRALNY 

ZAMEK STEROWANY PILOTEM 

WYMAGANE  

61.  IMMOBILIZER WYMAGANE  

62.  PODUSZKA POWIETRZNA 

KIEROWCY 

WYMAGANE  

63.  PODUSZKA POWIETRZNA 

PASAŻERA 

WYMAGANE  

64.  LUSTERKA ZEWNĘTRZNE 

STEROWANE I OGRZEWANE 

ELEKTRYCZNIE 

WYMAGANE  

65.  LUSTERKO WSTECZNE 

WEWNETRZNE 

WYMAGANE  

66.  REFLEKTORY KSENONOWE WYMAGANE  

67.  ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ WYMAGANE  

68.  PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA 

PRZECIWMGIELNE  

WYMAGANE  

69.  PRZEDNIE ŚWIATŁA -

AUTOMATYCZNE 

WYMAGANE  

70.  AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE 

ŚWIATŁA MIJANIA 

WYMAGANE  

71.  ŚWIATŁA WSTECZNE WYMAGANE  

72.  TRZECIE ŚWIATŁO STOPU 

( HAMOWANIA) 

WYMAGANE  

73.  KOMPUTER POKŁADOWY WYMAGANE  

74.  RADIO CYFROWE AM/FM Z 

KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM 

DOTYKOWYM MINIMUM 1 

GNIAZDO  USB, ODTWARZACZ 

MP3, SYSTEM NAWIGACJI 

WYMAGANE  
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SATELITARNEJ Z FUNKCJĄ 

STEROWANIA Z KIEROWNICY 
75.  OTWARZACZ DVD W CZĘŚCI 

PASAŻERÓW MIN.18 CALI   

WYMAGANE  

76.  TACHOGRAF CYFROWY WYMAGANE  

77.  INTELIGENTNY TEMPOMAT WYMAGANE 
 

78.  WSKAŹNIK TEMPERATURY 

ZEWNĘTRZNEJ 
WYMAGANE 

 

79.  TRÓJKAT, DWA KLINY POD KOŁA WYMAGANE 
 

80.  PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

DOSTOSOWANY DO 

OFEROWANEGO MODELU 

POJAZDU, WRAZ Z KLUCZAMI DO 

DEMONTAŻU KÓŁ 

WYMAGANE  

81.  HAK HOLOWNICZY Z SYSTEMEM 

STABILIZACJI TORU JAZDY 

PRZYCZEPY I 13-PINOWYM 

GNIAZDEM ELEKTRYCZNYM 

 

WYMAGANE  

82.  DWIE GAŚNICE SAMOCHODOWE  

 

 

O WADZE DOSTOSOWANEJ DO 

OFEROWANEGO MODELU 

POJAZDY( ZAMONTOWANE) 

WYMAGANE  

83.  APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY  

Z WYPOSAŻENIEM      

(ZAMONTOWANA) 

WYMAGANE  

84.  OZNAKOWANIE POJAZDU  

Z PRZODU I Z TYŁU POJAZDU 

SYMBOLEM OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

WYMAGANE  

85.  WYKONANIE NAPISU NA 

KAROSERII Z OBYDWU STRON   

 

( NA CAŁEJ DŁUGOŚCI POJAZDU), 

PO KONSULTACJI Z 

ZAMAWIAJĄCYM 

WYMAGANE  

86.  GWARANCJA DOSTAWCY  

MINIMUM 5 LAT BEZ LIMITU 

KILOMETRÓW 

WYMAGANE 

 

87.  GWARANCJA NA ZABUDOWĘ 

AUTOBUSOWĄ- MINIMUM 4 LATA 
WYMAGANE 
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88.   PRZEGLĄDY SERWISOWE 

MINIMUM 5 LAT  

Z   MATERIAŁAMI 

EKSPLOATACYJNYMI 

POKRYWANYMI PRZEZ 

DOSTAWCĘ POJAZDU 

WYMAGANE 

 

89.  INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA  

I OBSŁUGI POJAZDU ORAZ 

URZĄDZEŃ W NIM 

ZAMONTOWANYCH W JĘZYKU 

POLSKIM 

WYMAGANE 

 

90.  DOKUMENTACJA 

UMOŻLIWIAJĄCA PIERWSZĄ 

REJESTRACJĘ POJAZDU W 

KATEGORII AUTOBUS- 

HOMOLOGACJA 

WYMAGANE 

 

91.  ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

I WYPOSAŻENIE MUSZĄ 

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 

CERTYFIKATY, HOMOLOGACJE, 

ITP. ORAZ SPEŁNIAC WSZELKIE 

NORMY I PRZEPISY W ZAKRESIE 

NIEZBĘDNYM DO PRZEWOZU 

OSÓB, W TYM OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WYMAGANE 

 

92.  AUTOBUS MUSI BYĆ SPRAWNY 

TECHNICZNIE I WOLNY OD WAD 

KONSTRUKCYJNYCH 

WYMAGANE 

 

93.  UBEZPIECZENIE POJAZDU OC 

MINIMUM 3 LATA 
WYMAGANE 

 

94.  SUMA UBEZPIECZENIA NNW 

MINIMUM 10 000, 00ZŁ PRZEZ 

OKRES MINIMUM 3 LAT 

WYMAGANE 

 

95.  SUMA UBEZPIECZENIA AC- 

WARTOSĆ FAKTUROWA PRZEZ 

OKRES MINIMUM 3 LAT 

WYMAGANE 

 

WYMAGANE SĄ WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY LUB ELEMENTY 

RÓWNOWAŻNE 

(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ POWYŻEJ WSKAZANE). 

 

UWAGA! NALEŻY OBLIGATORYJNIE WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE 

TABELI 
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W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy zaznaczyć „TAK” lub podać oferowany 

parametr. 

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru jak minimum 

wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej 

treści SIWZ. 

 

............................, dn. ............................                              ……............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik Nr 7- Wzór Umowy 

 

 

U M O W A (WZÓR) Nr ……………………….. 

zawarta w Knurowie dnia …………………….. 2019 r. 

 

pomiędzy: Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor:  mgr Krzysztof Gołuch 

Zastępcę Dyrektora: mgr Sylwester Kłosowski 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

z siedzibą 

……………………………………………………………………………………………….,  

NIP …………….……..……, REGON …………….…..……, KRS 

…….…………………., 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………….……………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie złożonej oferty w dniu ………….... w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w przedmiocie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa jednego fabrycznie 

nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie 

miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca),  

w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla 

potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus 

dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych 

w niniejszej umowie zakup i dostawę jednego fabrycznie nowego nieużywanego autobusu, 

marka ………………. Model …………., wraz z wyposażeniem zgodnie z zakresem 

rzeczowym, który określa przedmiot zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd został wyprodukowany w ……… r. i jest 
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fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych,  

w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

§ 2 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy,  o którym mowa w §1 przysługuje 

wynagrodzenie  w kwocie ………………..………….zł netto (słownie 

…………………………..) + VAT w wysokości ….. %, tj. ……..(słownie 

…………………….), razem brutto …………………………zł 

(słownie…………………………………….). 

2. Określona w ust.1 cena obejmuje ubezpieczenie samochodu, gwarancje oraz wszelkie koszty 

związane z realizacją umowy, w tym również podatek VAT, zgodne z SIWZ wraz  

z załącznikami do SIWZ i jest niezmienna w czasie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuję się do wystawienia następujących faktur:  

1). Faktura zaliczkowa w wysokości 105.000,00 zł ( słownie: sto pięć tysięcy złotych). 

Wystawiona w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy. Termin płatności 

faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew. 

2). Faktura rozliczeniowa(końcowa)  w wysokości pozostałej kwoty do zapłaty(różnicy 

pomiędzy ceną brutto w ofercie a ceną brutto w fakturze zaliczkowej). Wystawiona  

w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-

odbiorczym. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew. 

  

Dane Nabywcy do wystawienia prawidłowych faktur: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej  

Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 

NIP:969-12-15-178,  

4. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 3 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu 

umowy:  

a) Z ramienia Wykonawcy:  

…………………………….., tel. …………………………….. 

b) Z ramienia Zamawiającego: 

a. Krzysztof Gołuch, tel. 032 336-22-33 

b. Sylwester Kłosowski, tel. 032 336-22-33 
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§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie                               

do dnia 14 listopad 2019r.   

§ 5 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem                      

gotowości wydania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca dostarczy autobus na swój koszt do siedziby Zamawiającego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli stron umowy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy.  

Odbiór samochodu obejmuje: 

a) Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotu 

zamówienia przedmiotu zamówienia oraz zgodności zaoferowanych warunków 

technicznych, eksploatacyjnych i wyposażenia. 

b) Sprawdzenie dokumentacji technicznej 

c) Przeprowadzenie jazdy próbnej. 

4. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez 

przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od usterek. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada 

opisowi zawartemu w SWIZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania 

zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu 

umowy.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony protokół stwierdzający 

zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół 

sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron. 

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia o danych pojazdu, świadectwo zgodności oraz dokumenty poświadczające 

ubezpieczenie OC,AC,NW oraz inne wymagane dokumenty w celu zarejestrowania 

pojazdu. 

9. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym:  

a) kolor foteli, kolor nadwozia 

b) kolor lakieru metalizowanego;, 

c) treść, kolor, wygląd i dokładne umiejscowienie napisów na autobusie. 

 

§ 6 

Warunki techniczne odbioru przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletnie wyposażony i spełnia 

wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), 

a także w innych aktach wykonawczych oraz spełnia warunki podane w ofercie, 
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b) wraz z pojazdem zostaną przekazane dokumenty instrukcje obsługi autobusu w języku 

polskim; książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu; 

książkę przeglądów serwisowych; świadectwo homologacji na autobus przystosowany 

do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacji na autobus + badanie techniczne 

uprawnionego organu potwierdzającego przystosowanie autobusu do przewozu dwóch 

osób na wózkach inwalidzkich; 2 komplety kluczyków. 

c) pojazd podlega odbiorowi, którego dokona przedstawiciel Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:  

a) gwarancja dostawcy ,bez limitu kilometrów - ………… lat/a  

b) na zabudowę autobusową - ………… lat/a  

od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy lub 

pobrania przez Zamawiającego).  

2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego pojazdu. 

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia zgłoszenia 

usterki do dnia wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego pojazdu). 

4. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą przez autoryzowany 

serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia 

przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, które mogą być usunięte jedynie 

w siedzibie Wykonawcy, bądź dokonania przeglądu, Wykonawca pokrywa koszty 

transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony. 

5. W wypadkach wskazanych w ustępach poprzedzających czas przyjazdu serwisu od chwili 

zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 48 godzin, a czas usunięcia usterki nie może 

być dłuższy niż 7 dni. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzał bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi. przez okres …………… lata. 

7. Wykonawca ubezpieczy pojazd OC przez okres……………..lat. 

8. Wykonawca ubezpieczy pojazd NNW w kwocie…………..przez okres……… lat. 

9. Wykonawca ubezpieczy pojazd AC w kwocie…………..przez okres……… lat. 
 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne: 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach; 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

ustalonego w §2 umowy za każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy od 

dnia wyznaczonego na ich usunięcie- 2 % wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy 

za każdy dzień zwłoki. 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy  

2. W przypadku niewywiązania przez Wykonawcę z obowiązków wynikających  

z ubezpieczeń, z gwarancji, rękojmi oraz usług serwisowych Zamawiający uprawniony jest 

do zlecenia ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zamawiający nie otrzyma finansowania Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu korzystania z przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2. Oferta przetargowa wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga pod rygorem nieważności, sporządzenia 

pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  

z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego  

(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 380 ze zm.). 
  

§ 13 

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane 

zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

  

§ 14 

Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


