
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

( Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późn.zm). 
 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Stowarzyszenie „REMEDIUM”, 34-650 Tymbark 158. 

Tel./fax 18 3325393, strona internetowa: remedium.tymbark.pl, adres e-mail: stowrem@vp.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, zwanej dalej Pzp Tekst 

jednolity: Dz.U.z 2015r.,poz2164 z późn. zm./. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 

osobowego typu mikrobus 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych o następujących minimalnych podstawowych parametrach 

technicznych: 

 Świadectwo homologacji samochodu osobowego 

 Silnik turbo diesel o mocy co najmniej 105 KM i pojemności 2000 cm 

 Ilość miejsc siedzących – 9  

 Najazdy szynowe do wózka 

 Przystosowanie do przewozu jednej osoby na wózku 

 Układ ABS+ hamulce tarczowe wszystkich kół 

 Układ stabilizacji toru jazdy ESP 

 Układy bezpieczeństwa HSA, LAC, EBA, EBL,ROM 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

 Imibiliser  

 Klimatyzacja przednia 

 Tempomat 

 Skórzana kierownica 

 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 

 Centralny zamek zdalnie sterowany 

 Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi 

 Ogrzewana szyba przednia 

 System Auto Start Stop 

 Regulacja kolumny kierowniczej 

 Radio +AUX/USB+ Bluetooth 

 Komputer pokładowy 

 Przednie światła przeciwmgielne 

 Światła doświetlające zakręty 

 Zderzak przedni w kolorze nadwozia 



 Szyby przyciemniane 

 Podwójny fotel pasażera ze schowkiem 

 Regulacja podparcia kręgosłupa fotelu kierowcy 

 2 rząd siedzeń wielofunkcyjnych (1+2) 

 3 rząd siedzeń wielofunkcyjnych( 1+2) 

 Lakier zwykły – ciemny niebieski lub czerwony 

 Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów 

 

 

2.Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego 

zadania: 

34110000-1-samochody osobowe 

34115200-8- pojazdy do przewozu mniej niż 10 osób 

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 150 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć 

razem z ofertą następujący dokument: 

 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument powinien być aktualny na dzień złożenia. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art.24 ust.1 Pzp. 

 

Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postepowaniu także Wykonawcę wobec 

którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art.24 ust.5 pkt 1,3,4 Pzp. 

 

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
 

 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć 

razem z ofertą następujące dokumenty: 

 Oświadczenie wstępne i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument powinien być aktualny na dzień złożenia. 

 Oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument powinien być aktualny na 

dzień złożenia. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 



 Na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy po dokładnej analizie i 

badaniu ofert( tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza) w terminie nie krótszym niż 5 dni: 

- odpis  właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert( o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy), samodzielnie( bez 

odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu( o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp)- wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub oświadczenie jest niekompletne, 

zawiera błędy lub budzi uzasadnione przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

 I DOKUMENTÓW 
 

 Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia. 

Pytania powinny być składane na piśmie.  

 Pytania winny być składane odpowiednio wcześnie, aby zamawiający mógł udzielić 

odpowiedzi przed terminem składania ofert. W związku z powyższym nie mogą one być 

składane później niż 2 dni przed terminem złożenia ofert. 

 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na piśmie przesyłając jednocześnie treść 

zapytań z wyjaśnieniami wszystkim oferentom, którzy pobrali warunki, a także zamieści 

na stronie internetowej pod adresem: remedium.tymbark.pl 

 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 

 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia zamawiającego: ELŻBIETA 

KAWULA, tel.: 501769325 w godz. 7.00-15.00 

 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Wadium nie jest wymagane 

 



 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

 Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela oferenta. 

 Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do 

warunków. 

 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta, zaś kolejne zapisane strony 

ponumerowane. 

 Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej 

tą ofertę. 

 Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem: „Oferta na dostawę mikrobusu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych”. 

 Nie dopuszcza się ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na adres Stowarzyszenie 

”REMEDIUM”, 34-650 Tymbark 158, do dnia 16.11.2016r. do godz. 10.00. 

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2016r. o godz. 11.00. 

 Otwarcie ofert jest jawne 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

-nazw adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

 Cenę za przedmiot zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem całego zakresu 

przedmiotu zamówienia 

 Cena oferowana powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost jak również nie ujęte, a niezbędne 

do wykonania zadania, to jest podatek VAT, oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do 

wykonania zamówienia. 

 Dla celów porównawczych cena mikrobusu (uzależniona od kursów walut) podana w 

ofercie jest niezmienna. Cena oferty nie może być zmieniona w okresie związania z 

ofertą. 

 



XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie  kierował się 

następującymi kryteriami: 

 

Kryterium nr 1- cena-60% 

Kryterium nr 2- dodatkowa klimatyzacja tylna-10% 

Kryterium nr 3-gwarancja-5% 

Kryterium nr 4-  dodatkowo ciemne szyby w tylnej części-10% 

Kryterium nr 5- termin realizacji dostawy-15% 

 

2. Zasady oceny ofert: 

Oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru: S=C+K+G+CS+T 

 

Gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

S- suma uzyskanych punktów 

C- punkty za cenę 

K-punkty za „ dodatkowa klimatyzację tylną” 

G- punkty za okresy gwarancji 

CS- punkty za „ dodatkowe ciemne szyby w tylnej części” 

T- punkty za termin realizacji dostawy 

 

 Kryterium nr 1: 

Cena- ocena wg wzoru: C=(C min/C of.por) x60 

 

Gdzie: 

C min- najniższa całkowita cena spośród wszystkich ofert, 

C of.por.-zaoferowana całkowita cena w ofercie porównywanej 

C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej 

 

Cena ofertowa jest ceną brutto oraz powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 

obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług ujętych umową. Oznacza to, że 

cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak 

również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. przetarg, podatki, ubezpieczenia, 

wymagane wyposażenie itp. Powinna ona obejmować ewentualne rabaty i upusty. 

 

 Warunki umowy oraz jej szczegóły zawarte są w załączonym projekcie umowy (zał. Nr 5 

do warunków). 

 

 

Kryterium nr 2: 

Punkty przyznane za kryterium „ dodatkowa klimatyzacja tylna” będą liczone według 

poniższej punktacji: 

 Zaoferowanie klimatyzacji przedniej- parametr wymagany- 0 pkt 

 Zaoferowanie dodatkowej klimatyzacji tylnej- 10 pkt 

 

     Kryterium nr 3: 

    Punkty przyznane za kryterium „ gwarancja”  będą liczone wg następującej punktacji: 



 Okres gwarancji 24 miesiące bez limitu kilometrów- parametr wymagany- 0 pkt, 

 Okres gwarancji 25-36 miesięcy lub 90.000 km- 3 pkt, 

 Okres gwarancji 37-48 miesięcy lub 120.000 km- 5 pkt 

W przypadku, gdy proponowany okres będzie dłuższy niż 48 miesięcy, wykonawca 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

 

    Kryterium nr 4: 

Punkty przyznane za kryterium „ dodatkowe ciemne szyby w tylnej części” będą liczone 

według poniższej punktacji: 

 Zaoferowanie szyb przyciemnianych - parametr wymagany- 0 pkt 

 Zaoferowanie dodatkowych ciemnych szyb w tylnej części - 10 pkt 

    

     Kryterium nr 5: 

     Termin realizacji dostawy( wyrażony w dniach) 

    ocena wg wzoru:  

T= ilość punktów za termin realizacji dostawy 

Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy Ilość punktów 

90 dni 15 

120dni 10 

150dni 5  

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największa łączną liczbę punktów. 

 

 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 Po zakończeniu przetargu dostawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. 

 Oferta zostanie zwrócona wówczas, gdy zostanie zgłoszona po terminie (oferty przesłane 

pocztą, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane bez względu na datę stempla 

pocztowego) oraz odrzucona, jeżeli nie odpowiada warunkom przetargu, nie zawiera 

wymaganych dokumentów, jest nieczytelna, jest niepodpisana.  

 

 

 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

 

 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść dokumentów zawierających 

specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego. Dokonane w ten sposób 

zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą 

dla nich wiążące. 

 



XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 

Warunki umowy oraz jej szczegóły zawarte są w załączonym projekcie umowy (zał. Nr 5 do 

warunków). 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179- art.198g ustawy Pzp 

 

XX. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień dodatkowych. 

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w 

walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postepowaniu. 

 Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których 

mowa w art.29 ust.4 ustawy. 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia: remedium.tymbark.pl 

 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

1. Załącznik nr 1 – wzorzec oferty 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenia wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3- oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

4. Załącznik nr 4- oświadczenie grupa kapitałowa 

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Zatwierdzam .............................................. 

                                                                               Tymbark dnia 28.10.2016r. 


