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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz
aktów wykonawczych do ustawy.
2.




Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych,
strona internetowa – http://bip.um.suwalki.pl
tablica ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
I.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach
fabrycznie nowego 24 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych.
II. Samochód musi spełniać n.w. wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane wymagane wyposażenie:
1. Nadwozie
1) przystosowane do przewozu 24 osób w tym 1 kierowca,
2) liczba miejsc dla osób na wózku inwalidzkim: 2 ( fotele łatwo i szybko demontowane w celu
przymocowania wózków)
3) nadwozie typu furgon - przeszklone,
4) nadwozie stalowe o jednolitej konstrukcji, ocynkowane, lakier metalizowany,
2. Silnik
1) wysokoprężny z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni,
2) paliwo - olej napędowy,
3) pojemność silnika w zakresie: min. 2900 cm3 - max. 3500 cm3
4) moc silnika min. 170 KM,
5) podgrzewany filtr paliwa
6) średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie może przekraczać 12l/100km
7) norma spalania – autobus powinien spełniać normę emisji spalin minimum EURO 5
potwierdzoną świadectwem homologacji lub innym dokumentem
8) poziom emisji dwutlenku węgla , mierzony wg procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych – CO2 – maks.260g/km
9) średnia wartość zużycia energii w cyklu łączonym – maks.432 MJ/100km przyjmując , że 1 litr
oleju napędowego zawiera 36 MJ energii (MJ-megadżul)
3. Osie
1) wzmocniony stabilizator tylnej i przedniej osi
4. Wyposażenie
1) system ABS, ASR,ESP
2) immobiliser,
3) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
4) kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
5) klimatyzacja dachowa z centralnym rozprowadzeniem
6) dodatkowe ogrzewanie tylnej części pasażerskiej,
7) elektryczne otwieranie szyb przód,
8) zewnętrzne lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie,
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9) światła przeciw mgielne tylne oraz przednie
10) centralny zamek sterowany zdalnie,
11) auto alarm,
12) fabryczny zestaw radiowy z odtwarzaczem CD i USB z nagłośnieniem i mikrofonem,w części
pasażerskiej minimum 6-głośników, w kabinie kierowcy 2-głośniki
13) poduszka powietrzna dla kierowcy
14) fotel kierowcy z regulacją wysokości, przesuwu i pochylenia oparcia oraz z podłokietnikiem i
pasem bezpieczeństwa,
15) drzwi przednie prawe przeszklone, montowane fabrycznie, otwierane elektrycznie,
16) podsufitowe półki bagażowe
17) pogłębiony bagażnik
18) wieszaki ubraniowe
19) tapicerowana podsufitka i część pasażerska,
20) pełne przeszklenie samochodu, szyby przyciemnione fabrycznie,
21) drzwi tylne 2 skrzydłowe przeszklone,
22) ogrzewane szyby tylne z wycieraczkami,
23) antypoślizgowa wykładzina,
24) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy,
25) koło zapasowe i komplet narzędzi,
26) pojazd dostarczony na oponach letnich + komplet 4 opon zimowych z felgami,
27) dodatkowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,
28) kołpaki ozdobne kół,
29) zamontowany hak holowniczy.
30) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej ( uchylno-rozsuwne z
podłokietnikiem ) z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa
31) tapicerka siedzeń z tkaniny ułatwiającej utrzymanie czystości
32) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach
33) tachograf
5. Układ przeniesienia napędu
1) skrzynia biegów – 6 biegów + bieg wsteczny
6. Zabudowa specjalna
1) przystosowanie miejsc w autobusie dla 2 wózków inwalidzkich ( możliwość wymontowania
siedzeń)
2) drzwi autobusu umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
3) składany podjazd z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka
inwalidzkiego do pojazdu najazdem bocznym ( listwy wjazdowe - szyny najazdowe)
4) atestowane pasy do mocowania wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych,
5) szyny podłogowe do mocowania wózków,
6) zamontowane uchwyty ułatwiające wsiadanie,
7) ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe,
7. Wymagania dodatkowe
1) pojazd musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2013 lub nowszy, nieużytkowany,
nie wystawowy, kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych),
2) gwarancja na lakier co najmniej 3 lata,
3) gwarancja na silnik i podzespoły na okres co najmniej 3 lata bez limitu kilometrów,
4) gwarancja na perforację nadwozia co najmniej 10 lat,
5) ubezpieczenie OC i AC - pakiet ubezpieczeniowy minimum na rok. Wykonawca zapewni
pakiet assistance dla sprzedanego pojazdu (minimalny limit 100.000 km).
III. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach
fabrycznie nowy 24 osobowy autobus (w tym 1 kierowca), przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.
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IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Wykonawca powinien posiadać i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne
dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu z
przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Pojazd musi być wyposażony odpowiednio do wymagań związanych z ubezpieczeniem
AC,
Oferowany pojazd musi posiadać Świadectwo Homologacji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2013 poz. 407 z późn. zmianami).
Oferowany pojazd musi spełniać wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póżn. zm.) oraz
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Ponadto oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013, poz. 951 z późn. zm.),
samochód musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę
pojazdu, instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne
świadectwo homologacji, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu
oraz we wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto
w wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie
towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem
towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w
SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania
przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do
wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kod CPV
34 12 10 00 – 1 Autobusy i autokary

Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Rozdział 6.

Termin wykonania zamówienia
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Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Rozdział 7.

Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie
wskazać, jaką część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz ofertowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w
formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
podwykonawców.

Rozdział 8.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.

Rozdział 9.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.
1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. w zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na przesłanki wskazane
przepisem art. 24 ust. 1 – na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach, o
których mowa w rozdziale 10.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o
których mowa w rozdziale 10 i 11.
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy .
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych – załącznik nr 2.
W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Inne dokumenty:
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr 4).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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Rozdział 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz.231).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 3 składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

Rozdział 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp Wykonawcy wykazują łącznie.
2. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
3. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;
4. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres upełnomocnienia oraz winno być złożone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 (słownie:
dwa tysiące złotych) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000
4929 8215 w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków
na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale
Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu
składania ofert.
3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert,
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.

Rozdział 14. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

W niniejszym postępowaniu wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne
zapytania oraz informacje o wniesieniu odwołania muszą być kierowane wyłącznie na adres:
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki, fax 87 562 80 98, e-mail zp@um.suwalki.pl
Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego,
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję za pomocą faxu lub e-mail’a
– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru korespondencji w ciągu 2 dni,
Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub
prawidłowego dokonania transferu danych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl,
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- sprawy procedury – Dorota Zwolińska – tel. 87 562 82 71
- sprawy techniczne – Tadeusz Grygienć – tel. 607 541 813
Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 w dni robocze.

Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Zamówień Publicznych
16-400 Suwałki
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ul. Mickiewicza 1
OFERTA NA „Zakup 24-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
ZP.271.60.2014
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. ……. r. godz. ……
Uwaga
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym
punkcie.
2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej,
2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane
za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z
protokołem postępowania,
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
6. Zmiana / wycofanie oferty:
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1)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt. 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
7. Zwrot oferty
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
8. Złożona oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
2) Pełnomocnictwo:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z
oryginałem,
b) jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa
wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres umocowania.
3) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium w formie kserokopii. Oryginał
dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w
Suwałkach, w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148.
4) Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziałach 10 i 11 SIWZ.
5) Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej) zobowiązany jest
dołączyć dokumenty wymienione w rozdziale 10 pkt 2, 3 i 4. Pozostałe dokumenty
wymienione w rozdziale 10 konieczne do spełnienia warunków udziału w
postępowaniu będą ocenione łącznie.

Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
w Kancelarii Ogólnej - pokoju nr 6, w terminie do dnia 08.04.2014 roku, godz. 10:00
Złożona oferta zostanie zarejestrowana.
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16400 Suwałki, pok. 137 dnia 08.04.2014 roku, godz. 11:00
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a
nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny.
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1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z
podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
2. Cena oferty brutto musi gwarantować wykonanie pełnego zakresu rzeczowego objętego
przetargiem.
3. Podana w ofercie cena winna uwzględnić wszystkie upusty i promocje, które Wykonawca
zamierza udzielić Zamawiającemu.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Cena - 100 %.- 100 pkt
C
KC  N  100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Rozdział 20. Aukcja elektroniczna
………………………………… nie dotyczy …………………………….

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy, jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów wskazanych powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
………………………………… nie dotyczy …………………………….

Rozdział 23. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.
1)
2)

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5.
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
polepszenia parametrów technicznych dostawy;
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia nie spowoduje utraty/zmniejszenia
dofinansowania PEFRON.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Rozdział 24. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4)
zamawiający nie wprowadza ograniczenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rozdział 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na
które nie przysługuje odwołanie.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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c) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić
żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt. 6, pkt. a).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zatwierdzam:
Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA

Suwałki, dnia 27.03.2014 r.
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