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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Zamawiaj�cy: 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
tel./fax: 054 280 3161 
http://www.zs2rypin.pl 
NIP: 8921161653 
Regon: 000715319 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Przetarg nieograniczony powy�ej 14.000 euro a poni�ej 206 000 euro, zgodnie 
z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 
1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z pó�n. zm.), zwan� dalej „ustaw�”. 

2. Informacje dodatkowe: 
- Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci udzielania zamówie� uzupełniaj�cych. 
- Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych. 
- Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
- Zamawiaj�cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
- Zamawiaj�cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

III. Opis przedmiotu zamównienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu  
9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z mo�liwo�ci� 
przewo�enia 1 osoby na wózku inwalidzkim o nast�puj�cych parametrach: 
 
Szczegółowy opis techniczny: 

- Samochód bez przebiegu, fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 r., 
- Rozstaw osi min 3400 mm, 
- Lakier akrylowy, kolor do uzgodnienia, 
- Silnik wysokopr��ny, turbodoładowany, moc powy�ej 100 KM, spełniaj�cy norm� 

czysto�ci spalin EURO 4, 
- Oryginalne kombi 9 osobowe, 
- Homologacja auta bazowego – kombi 9 osobowe, 
- Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 
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Z wyposa�eniem: 
- Immobiliser, 
- centralny zamek z pilotem, 
- izolacja d�wi�kowo-termiczna, 
- autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, 
- wspomaganie układu kierowniczego, 
- układ hamulcowy z ABS, 
- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 
- systemy kontroli trakcji: 

• elektroniczna blokada mechanizmu ró�nicowego zapobiegaj�ca po�lizgowi 
jednego z nap�dzanych kół, trac�cego przyczepno�� podczas ruszania 
w niekorzystnych warunkach drogowych, 

• system zapobiegaj�cy po�lizgowi kół nap�dzanych poprzez zmniejszenie 
przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt du�ego momentu obrotowego, 

• system zapobiegaj�cy po�lizgowi kół nap�dzanych podczas hamowania silnikiem, 

• elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, 
- niezale�ne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem, 
- nap�d na koła przednie, 
- obrotomierz elektroniczny, 
- skrzynia biegów 6- biegowa (5+wsteczny) mechaniczna, 
- klimatyzacja z manualn� regulacj�, 
- poduszka powietrzna kierowcy i pasa�era, 
- pasy bezpiecze�stwa z napinaczami, 
- zagłówki z regulacj� wysoko�ci, 
- regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, 
- zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, 
- całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / atermiczne, 
- wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacj� pr�dko�ci i spryskiwaczem, 
- szyba przesuwna w drugim rz�dzie siedze�, 
- przesuwne prawe drzwi boczne, 
- tylne drzwi z szyb� ogrzewan�, wycieraczk� i spryskiwaczem, 
- czujnik kontroli zapi�cia pasów bezpiecze�stwa, 
- stopie� wej�ciowy boczny o�wietlony, 
- o�wietlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie, 
- wentylacja kabiny z recyrkulacj�, filtr przeciwpyłowy, 
- drugi wymiennik ciepła z osobn� regulacj� i nawiewami na przedział pasa�erski, 
- uchwyty wej�ciowy w cz��ci pasa�erskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie, 

uchwyty ułatwiaj�ce wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, 
- rolety okienne na szybach w przestrzeni pasa�erskiej, 
- pełna tapicerka przestrzeni pasa�erskiej, 
- fotel kierowcy z regulacj�, 
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- podwójne siedzenie pasa�erskie z przodu, 
- wyjmowany i składany drugi rz�d siedze� 2+1 miejscowe, 
- składany i wyjmowany 3 rz�d siedze� 3 miejscowy, 
- wszystkie siedzenia wyposa�one w 3 punktowe pasy bezwładno�ciowe, 
- sygnał d�wi�kowy informuj�cy o nie wył�czonych �wiatłach, 
- lampki kontrolne zaci�gni�tego hamulca r�cznego, awarii układu hamulcowego 

i poziomu płynu, 
- reflektory przednie halogenowe + regulacja zasi�gu, 
- halogeny przednie przeciwmgielne, 
- trzecie �wiatło stop + �wiatło przeciwmgielne z tyłu, 
- przygotowanie do monta�u radia – antena, 
- gło�niki w drzwiach kabiny kierowcy + gło�niki z tyłu, 
- radioodtwarzacz CD z MP3, 
- dodatkowe opony zimowe + felgi stalowe: - 4szt, 
- ga�nica, trójk�t, apteczka, podno�nik, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe koło 

zapasowe, 
- hak holowniczy, 
- system wspomagania parkowania – do tyłu, 
- komplet dywaników samochodowych. 

 

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: 
- Wszystkie fotele przestrzeni pasa�erskiej szybko demontowane w układzie: 

• fotel 3 osobowy z 3 rz�du i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rz�du, 
- Wykładzina łatwo zmywalna, antypo�lizgowa, 
- Schowek – miejsce (pojemnik na pasy), 
- Szyny wzdłu� mocuj�ce 1 wózek w podłodze pojazdu, 
- Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn, 
- Pasy zabezpieczaj�ce osob� niepełnosprawn� na wózku inwalidzkim, 
- Najazdy teleskopowe z powłok� antypo�lizgow� umo�liwiaj�ca wprowadzenie 

wózków do pojazdu, 
- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem pojazd dla osób 

niepełnosprawnych). 
 

Dodatkowe wymagania: 
- minimum 24 miesi�czna gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów, 
- minimum 36 miesi�czna gwarancja na powłok� lakiernicz�, 
- minimum 10-letnia gwarancja na perforacj� korozyjn� nadwozia, 
- pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NW na minimum 1 roku licz�c od 

daty przekazania przedmiotu zamówienia. 
 
Symbol Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV): 
34114000-9  - Pojazdy specjalne 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy. 

V. Warunki udziału w post�powaniu oraz sposób dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy spełniaj� warunki 
okre�lone w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 ustawy, o�wiadczaj�c, �e: 
1) posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 
2) posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi� 
pisemne zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia. 
2. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiaj�cy ��da od Wykonawcy wskazania na 

formularzu oferty cz��ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3. Ocena spełnienia ww. warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 

wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chocia�by jednego warunku 
wymaganego powy�ej skutkowa� b�dzie wykluczeniem Wykonawcy z post�powania. 

4. Zamawiaj�cy zawiadamia Wykonawc� o wykluczeniu z post�powania o udzielenie 
zamówienia podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofert� wykonawcy 
wykluczonego uznaje si� za odrzucon� (art. 24 ust. 4 ustawy). 

VI. Informacja o o�wiadczeniach i dokumentach, jakie maj� dostarczy� 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w post�powaniu: 

1. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z zał�cznikiem nr 1). 
2. Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do 

ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. O�wiadczenie o spełnieniu przez Wykonawc� warunków, o których mowa 
w art. 22 ustawy Prawo zamówie� publicznych (Zał�cznik nr 2). 

4. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów zło�onych wraz z ofert�. Pełnomocnictwo musi by� 
zło�one w oryginale lub kopii po�wiadczonej notarialnie. 

5. Parafowany projekt umowy (Zał�cznik nr 3). 
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6. Zamawiaj�cy mo�e ��da� w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub 
zło�enia wyja�nie� dotycz�cych dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie warunków, 
o których mowa w art. 22, art. 24 i art. 26 ust. 3 ustawy.  

7. Nie zło�enie o�wiadczenia w wymaganym terminie, skutkowa� b�dzie wykluczeniem 
Wykonawcy z post�powania (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy). 

VII. Sposób porozumiewania si� zamawiaj�cego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o�wiadcze� i dokumentów 

1. Wykonawca mo�e zwróci� si� na pi�mie do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy udzieli niezwłocznie 
wyja�nie� Wykonawcy jednak nie pó�niej ni� na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Zamawiaj�cy jednocze�nie zamie�ci tre�� wyja�nie� na stronie 
internetowej www.zs2rypin.pl i prze�le wszystkim Wykonawcom, którym dor�czono 
Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania �ródła zapytania (art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy). 

2. W post�powaniu o udzielenie zamówienia, o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiaj�cy i Wykonawcy przekazuj� pisemnie, faksem lub drog� 
elektroniczna. 

3. W przypadku zło�enia oferty przez konsorcjum wszelka korespondencja prowadzona 
b�dzie wył�cznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 

4. Zamawiaj�cy nie zamierza zwoływa� zebrania Wykonawców w celu ewentualnego 
wyja�nienia w�tpliwo�ci dotycz�cych tre�ci specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania 
ofert zmieni� tre�� Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan� zmian� 
Specyfikacji Zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikacj�, a je�eli Specyfikacja jest udost�pniona na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

6. Je�eli w prowadzonym post�powaniu zmiana tre�ci Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia b�dzie prowadziła do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiaj�cy zamie�ci ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� 
Publicznych (art. 38 ust. 4a ustawy). 

7. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadz�cej do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb�dny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj�cy przedłu�a termin składania 
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikacj�, oraz na stronie 
internetowej, je�eli Specyfikacja jest udost�pniana na tej stronie (art. 38 ust. 6 
ustawy). 
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VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego 

z Wykonawcami, sposób przekazywania o�wiadcze� lub dokumentów 

oraz osoba uprawniona do kontaktowania si� z wykonawcami. 

Osob� uprawnion� do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik administracyjno-
gospodarczy  - Pan Wojciech Olender, tel. (054) 280-31-61. 
Sposoby porozumiewania: 
telefoniczny: 054 2803161, 
elektroniczny: zs2rypin@wp.pl, 
osobisty: Zespół Szkół nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, pokój 1A. 
O�wiadczenia i dokumenty mo�na składa� osobi�cie pod adresem Zespół Szkół nr 2 
w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, pokój 1A oraz przesyłk� pocztow� lub kuriersk� 
na adres: Zespół Szkół nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM: 

Zamawiaj�cy nie wymaga wnoszenia wadium. 

X. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�: 

Wykonawca pozostaje zwi�zany ofert� przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si� 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zosta� przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowi� zał�czniki 
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i musi by� zgodna z wymaganiami SIWZ 
oraz ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
Warunki formalne sporz�dzenia oferty, których niespełnienie spowoduje odrzucenie 
oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych: 
1. Oferta powinna by� sporz�dzona w j�zyku polskim oraz podpisana przez osob� 

(osoby) upowa�nione do wyst�powania w imieniu Wykonawcy. Osoby wskazane 
w dokumencie uprawniaj�cym do wyst�powania w obrocie prawnym lub posiadaj�ce 
pełnomocnictwo musz� zło�y� podpisy lub parafki na: 

a) wszystkich stronach oferty, 
b) zał�cznikach, 
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

2. Oferta musi by� trwale zespolona, a ka�da strona oferty ponumerowana, przy czym 
pierwsza strona powinna by� oznaczona nr 1 (z zachowaniem numeracji ci�głej). 

3. W przypadku gdy Wykonawca jako zał�cznik do oferty doł�czy kopi� jakiego� 
dokumentu, kopia ta winna by� potwierdzona za zgodno�� z oryginałem przez 
Wykonawc�. 
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4. Ka�dy Wykonawca mo�e zło�y� wył�cznie jedn� ofert�, w której musi by� 
zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci��aj� 
wył�cznie Wykonawc�. 

6. Opakowanie i zło�enie oferty:  
Ofert� nale�y składa� w dwóch kopertach - zewn�trznej i wewn�trznej. Koperta 
zewn�trzna powinna by� zaadresowana do zamawiaj�cego na adres: 
oraz opatrzona napisem: 
 

Zakup samochodu przeznaczonego 
do przewozu osób niepełnosprawnych 

 

Zespół Szkół nr 2 w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 
 

Koperta wewn�trzna powinna by� opisana nazw� i dokładnym okre�leniem Wykonawcy 
oraz tytułem o tre�ci j.w. 
7. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany w zło�onej przez siebie ofercie przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne 
o�wiadczenie, i� ofert� sw� zmienia, okre�laj�c zakres i rodzaj tych zmian, a je�li 
o�wiadczenie o zmianie poci�ga za sob� konieczno�� wymiany czy te� przedło�enia 
nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te zło�y�. Powy�sze 
o�wiadczenie i ewentualne dokumenty nale�y zamie�ci� w zamkni�tej kopercie 
wewn�trznej i zewn�trznej, oznaczonych jak w pkt 6 przy czym koperta zewn�trzna 
powinna mie� dopisek „zmiany”. 

8. Wykonawca mo�e wycofa� zło�on� przez siebie ofert� przed terminem składania 
ofert. W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, �e 
ofert� sw� wycofuje, w zamkni�tej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 6 z dopiskiem 
„wycofanie”. 

9. Zamawiaj�cy dopuszcza sporz�dzenie oferty wraz z zał�cznikami na własnych 
formularzach, pod warunkiem, �e ich tre�� odpowiada� b�dzie tre�ci przewidzianej 
w formularzach Zamawiaj�cego. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofert� nale�y zło�y� w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie, do godziny 1000 do 
dnia 29.12.2009 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie – 
bez wzgl�du na przyczyny opó�nienia. 

2. Otwarcie ofert nast�pi w dniu 29.12.2009 r. o godz. 1020
 w pokoju 1a w siedzibie 

Zamawiaj�cego. 
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3. Oferty, które wpłyn� (zostan� zło�one) po terminie składania ofert zostan� 
zarejestrowane pod powy�sz� adnotacj� i zostan� zwrócone bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku braku na 
kopercie lub li�cie przewozowym adresu składaj�cego Zamawiaj�cy zastrzega sobie 
prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty po terminie otwarcia ofert przed jej 
odesłaniem. 

4. Podczas otwierania ofert Zamawiaj�cy ogłosi: imi� i nazwisko, nazwy i adresy 
firm / Wykonawców, a tak�e informacje dotycz�ce ceny ofert, terminu wykonania 
zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatno�ci. 

5. Wykonawca, który nie b�dzie obecny przy otwieraniu ofert, mo�e wyst�pi� do 
Zamawiaj�cego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania 
ofert. Zamawiaj�cy prze�le niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

6. Zamawiaj�cy odrzuci ofert� (art. 89 ustawy), je�eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, �e: 
1) jest niezgodna z ustaw�, 
2) jej tre�� nie odpowiada tre�ci SIWZ, z zastrze�eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
3) zło�enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została zło�ona przez Wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu 

o udzielenie zamówienia, 
6) oferta zawiera bł�dy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si� na 

poprawienie pomyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
8) oferta jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów. 

7. Zamawiaj�cy uniewa�ni post�powanie (art. 93 ustawy), je�eli: 
1) nie b�dzie zło�ona �adna oferta nie podlegaj�ca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewy�sza kwot�, któr� Zamawiaj�cy mo�e 

przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia, 
3) w przypadku zło�enia ofert dodatkowych o takiej samej cenie (art. 91 ust. 5 

ustawy), 
4) wyst�piła istotna zmiana okoliczno�ci powoduj�ca, �e prowadzenie post�powania 

lub wykonanie zamówienia nie le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było 
wcze�niej przewidzie�, 

5) post�powanie obarczone b�dzie wad� uniemo�liwiaj�c� zawarcie wa�nej umowy. 
8. O uniewa�nieniu post�powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj�cy zawiadamia 

równocze�nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali si� o udzielenie zamówienia 
podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 93 ust. 3 ustawy). 
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9. W przypadku uniewa�nienia post�powania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
le��cych po stronie Zamawiaj�cego, Wykonawcom, którzy zło�yli oferty nie 
podlegaj�ce odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w post�powaniu, w szczególno�ci kosztów przygotowania oferty (art. 93 
ust. 4 ustawy). 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz kryteria przyznania 
zamówienia i oceny ofert 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc� na formularzu ofertowym, 
stanowi�cego zał�cznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena oferty w formularzu ofertowym, wszystkie informacje finansowe winny by� 
wyra�one w złotych polskich, zaokr�glone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny wszystkich pozycji formularzu ofertowego powinny zawiera� w sobie ewentualne 
upusty oferowane przez Wykonawc�. 

4. Zamawiaj�cy nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 
 
Zasada oceny ofert: 
Kryterium wyboru ofert jest: cena - 100 % (waga kryterium) 
Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. 
Punkty przyznawane w kryterium - cena, liczone b�d� według nast�puj�cego wzoru: 
 

      Cena oferowana minimalna brutto 
Cena = —————————————————— x 100 punktów  
                       Cena badanej oferty brutto 

XIV. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

1. Zamawiaj�cy ogłosi wyniki post�powania na stronie internetowej: 
http://www.zs2rypin.pl 

oraz na tablicy ogłosze� w swojej siedzibie. 
2. Zamawiaj�cy po wyborze oferty najkorzystniejszej niezwłocznie powiadomi 

Wykonawców, którzy zło�yli oferty o: 
- wyborze oferty najkorzystniejszej, podaj�c nazw� (firm�) i adres Wykonawcy, 

którego ofert� wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak�e nazwy (firmy), siedziby 
i adresy Wykonawców, którzy zło�yli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania zło�onych ofert zawieraj�cym punktacj� przyznan� ofertom w ka�dym 
kryterium oceny ofert i ł�czn� punktacj�; 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj�c uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania o udzielenie zamówienia, 
podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Je�eli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla si� od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj�cy wybiera ofert� najkorzystniejsz� 
spo�ród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, �e 
zachodz� przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do 
tre�ci umowy: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy stanowi�cymi 
zał�cznik nr 3 niniejszej SIWZ. 

XVI. Pouczenie o �rodkach odwoławczych 

1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych Wykonawca ma prawo 
zło�y� protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi�ł lub mógł powzi�� wiadomo�� 
o okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� protestu. Protest wniesiony po terminie 
Zamawiaj�cy odrzuci. 

2. Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych Wykonawca ma prawo 
zło�y� protest dotycz�cy postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� 
Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

3. Protest powinien zawiera�: 
- wskazanie przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych lub ustale� SIWZ, które 

zdaniem protestuj�cego zostały naruszone przez Zamawiaj�cego, 
- wskazania naruszenia interesu prawnego Wykonawcy, 
- ��dania protestuj�cego, 
- uzasadnienie. 

4. Wniesienie protestu mo�liwe jest jedynie przed zawarciem umowy. Rozstrzyganie 
protestu przez zamawiaj�cego nast�puje w terminie 10 dni od dnia zło�enia. 

5. W sprawach dotycz�cych protestów i odwoła�, które nie s� regulowane w niniejszej 
specyfikacji, zastosowanie maj� przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówie� 
publicznych. 

XVII. Zał�czniki. 

 

1. Formularz ofertowy, 
2. O�wiadczenie zgodnie z art. 22. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 

1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z pó�n. zm. 
3. Projekt umowy. 
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Zał�cznik nr 1 

 
………......................... 
       (piecz�� Wykonawcy) 

 
O F E R T A 

 
 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie 

Zamówie� Publicznych z dnia 18.12.2009 r. nr ogłoszenia: 435504-2009 oraz na 

tablicy ogłosze� w siedzibie Zamawiaj�cego i na stronie internetowej, dotycz�ce 

post�powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci 

szacunkowej powy�ej 14.000 euro, poni�ej 206 000 euro 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu 

osób niepełnosprawnych” w zakresie obj�tym Specyfikacj� istotnych warunków  

zamówienia za cen�: 

- netto ……………………….…zł, słownie:………..............……….................……………….); 

- brutto ……………….………. zł, (słownie: …....………………….................................……); 

- w tym kwota podatku VAT = ….…… % tj. …………………………… zł, 

(słownie: ..........................….………………………..............................……………….………); 

2. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z postanowieniami i wymaganiami zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z projektem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrze�e�. 

3. O�wiadczamy, �e spełniamy wszystkie warunki wynikaj�ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy „Prawo zamówie� publicznych”, zgodnie z zał�czonym o�wiadczeniem. 

4. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� na okres 30 dni od daty 

otwarcia ofert. 

5. O�wiadczamy, �e warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowi�zujemy si�, 

w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wy�ej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 

6. Podwykonawcom powierzone zostan� nast�puj�ce cz��ci zamówienia: ……………… 

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

7. O�wiadczamy, �e wszystkie kartki naszej oferty i zał�czników s� ponumerowane i cała 

oferta składa si� z …………… kartek. 
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8. Zał�cznikami do niniejszej oferty s�: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 

Osob� upowa�niona do porozumiewania si� z Zamawiaj�cym w sprawie prowadzonego 

post�powania jest: ……………………………………………….., tel. …………………………. 

fax. ……………….………... 

Nr konta, na które b�d� regulowane nale�no�ci w przypadku podpisania umowy 

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

 

 

Miejscowo�� ………………………………, dnia ………….2009 r. 

 

 
 
 
 

…………………………………………………… 
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy wraz z piecz�ci� 



 14 

Zał�cznik nr 2 

………......................... 
       (piecz�� Wykonawcy) 

 

 
O 	 W I A D C Z E N I E 

 
 

Składaj�c ofert� w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” 

 
 
Ja ………………………………………………………………………………………… 
      Imi� i nazwisko osoby składaj�cej o�wiadczenie 
 

zamieszkały ……………………………………………………………………………. 
      Adres 
 

reprezentuj�cy ………………………………………………………………………….. 
            Nazwa firmy 
 

jako ……………………………………………………………………………………… 
         Stanowisko słu�bowe 
 

o�wiadczam, �e: spełniamy warunki udziału w post�powaniu, o których mowa w art. 22 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie� Publicznych tj. (Dz. U. Nr 223, poz. 
1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z pó�n. zm.) tzn.: 

1) posiadamy uprawnienia niezb�dne do wykonywania okre�lonych prac lub 
czynno�ci, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�; 

2) posiadamy niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 
zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegamy wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. 
ustawy. 

 

 

Miejscowo�� ………………………………, dnia ………….2009 r. 

 

 
 

…………………………………………………… 
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy wraz z piecz�ci� 



 15 

Zał�cznik nr 3 

 
 

Umowa nr ………… 
(projekt) 

 
w dniu ………………………………. roku w Rypinie pomi�dzy: 
Zespołem Szkół nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin zwanym dalej 
„Zamawiaj�cym”, 
reprezentowany przez Dyrektora Henryka Jana Kiełkowskiego 
a firm�: ………………………………………..…………………………………………………… 
reprezentowan� przez: Pana/ni� …………………………..…. – wła�ciciela firmy 
……………………………………...............…………………….. zwanym dalej „Wykonawc�” 
została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 
 

§ 1 
 
1. W wyniku rozstrzygni�tego post�powania przetargowego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Zamawiaj�cy zamawia a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania dostaw� samochodu marki ……………….……., model ……….…..……., wersja 
…………….…… 9-cio miejscowy, rok produkcji 2009 r. barwa nadwozia ………………….. 
spełniaj�cy wszystkie warunki wymienione w dziale III Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za nast�puj�c� cen�: ……………......………..zł netto plus podatek VAT 22% 
w kwocie ………………..zł. Warto�ci brutto samochodu wynosi …………..……………….zł, 
(słownie:………………………………………………………………………………………… zł) 
 

§ 2 
 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala si� na 14 dni od dnia podpisania 
umowy. 
2. Wykonawca zobowi�zuje si� do dostarczenia instrukcji obsługi w j�zyku polskim 
najpó�niej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca udzieli Zamawiaj�cemu pisemnej gwarancji na sprawne działanie 
dostarczonego pojazdu: 
- na silnik i podzespoły przez okres ………………..……..... miesi�cy, 
- na powłok� lakiernicz� przez okres ………………………. miesi�cy, 
- na perforacj� korozyjn� nadwozia przez okres ……….…. lat. 
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§ 4 
 
1. Rozliczenie ko�cowe nast�pi faktur� wystawion� po odbiorze przedmiotu niniejszej 
umowy. 
2. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do uregulowania nale�no�ci wynikaj�cej z faktury 
ko�cowej w terminie 30 dni od daty jej przedło�enia Zamawiaj�cemu. 
3. Zamawiaj�cy upowa�nia wykonawc� do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
 

§ 5 
 
1. W przypadku nie wywi�zania si� Wykonawcy z terminu okre�lonego w § 2 ust. 1 zapłaci 
on Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 0,2 % warto�ci całej umowy za ka�dy 
dzie� opó�nienia oraz 10 % warto�ci umowy w przypadku odst�pienia od umowy 
z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewy�szaj�cego zastrze�on� powy�ej kar� umown�. 
3. Wykonawca mo�e naliczy� odsetki ustawowe za opó�nienie w terminie płatno�ci. 
 

§ 6 
 
Wykonawca nie mo�e dokona� przelewu wierzytelno�ci na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiaj�cego. 
 

§ 7 
 
Zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
 

§ 8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� zastosowanie maj� przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawo zamówie� publicznych. 
 

§ 9 
 
Ewentualne spory mog�ce wynikn�� ze stosowania umowy, rozstrzyga s�d wła�ciwy 
miejscowo dla Zamawiaj�cego. 
 

§ 10 
 
Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach z przeznaczeniem 
jednego egzemplarza dla Wykonawcy, dwóch egzemplarzy dla Zamawiaj�cego. 
 
 

Zamawiaj�cy :        Wykonawca: 


