
Post powanie nr NZ-RR/PN/I/06/12

Gdynia, dnia 24.04. 2012 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa

przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

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

Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.)

Dostawa samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego:

1. Zamawiaj cy: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

2. Godziny urz dowania: poniedzia ek – pi tek od 8:00 – 15:00

3. Adres strony internetowej: www.sar.gov.pl

4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl

fax: (58) 660-76-61

   ZATWIERDZAM:

Z upowa nienia Dyrektora
/-/

Marek Szczepaniak

  …...……………………………..
(podpis Dyrektora MSPiR  lub osoby upowa nionej)

http://:@www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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II. Tryb udzielenia zamówienia:

Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz.

U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do

ratownictwa morskiego, dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa. Parametry techniczne i

funkcjonalne samochodu oraz warunki realizacji zamówienia wskazane zosta y w za . nr 1 do SIWZ –

Formularz oferty, oraz za . nr 4 do siwz – Wzór umowy. Wyznaczenie parametrów technicznych i

funkcjonalnych na wskazanym poziomie  podyktowane zosta o potrzebami Zamawiaj cego wynikaj cymi

z prowadzenia dzia  ratowniczych w trudno dost pnych miejscach pasa brzegowego wybrze a.

2. Kod okre lony we Wspólnym S owniku  Zamówie  CPV:

341100000-1 -  Samochody osobowe

34113300-5 -   Pojazdy terenowe

3. Zamawiaj cy wymaga, by w ramach realizacji zamówienia wykonawca zapewni  równie wiadczenie

us ug serwisu gwarancyjnego w okresie wskazanym w za . nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z

zaleceniami producenta. Zamawiaj cy wskazuje, i  z przyczyn o obiektywnym charakterze wymagane

jest, by punkt serwisowy (lub punkt oddania pojazdu do serwisu) znajdowa  si  na terenie Trójmiasta.

4. Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

5.  Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – do up ywu 150 dni od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

1) spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy

2) nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca jest zobowi zany wykaza  nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nienie warunków,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ

dotycz ce Wykonawcy stosuje si  odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o  udzielenie

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz

solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia warunki okre lone w pkt V.1 ppkt.

1) musz  by  spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia,



3

natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z  post powania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi by

spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i  dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy nie z yli pe nomocnictw, albo

którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i  dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy

yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia w  wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie

Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków

udzia u w post powaniu, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert.

6. Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

wiadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.

7. Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw  do wykluczenia Wykonawcy

i odrzucenia oferty.

VI. Wykaz o wiadcze  i dokumentów, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu.

1. W celu wykazania spe niania przez Wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty

sporz dzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do  SIWZ nale y do czy

wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy

w  okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nale y do czy :

a)  o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do  SIWZ.

b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru,  w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w  stosunku do osób fizycznych

wiadczenie w  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiaj cy równie  uzna wymóg z enia

wiadczenia za spe niony w odniesieniu do osób fizycznych, je li z one zostanie o którym mowa w pkt

a) .

3. Dokumenty, o których  mowa w pkt  VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ musz  by  z one w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodno  z orygina em, z zastrze eniem, i  o wiadczenie o którym mowa w pkt 1. powinno

zosta  z one w oryginale.

4. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie dokumenty, o

których mowa w pkt VI.2 SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

dotycz cych odpowiednio Wykonawcy musz  by  potwierdzone za zgodno  z  orygina em przez

Wykonawc  lub przez pe nomocnika, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ.

6. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wówczas sk ada odpowiednie dokumenty okre lone w § 4 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e zada  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz.U nr 226, poz. 1817), tj. sk ada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio e nie

otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.
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7. Dokument lub dokumenty o których mowa w pkt VI.6 powinny by  wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania ofert.

8. Je eli w sytuacji o której mowa w pkt VI.6, w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca

ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si  niniejszych dokumentów, zast puje si  je dokumentem

zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym lub administracyjnym

albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania. Pkt VI.7 stosuje si  odpowiednio.

9. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

10. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu wy cznie

wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej

prawdziwo ci.

11. Z enie przez Wykonawc  fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd  informacji (dokumentów za czników,

wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania powoduje wykluczenie Wykonawcy

z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie z dyspozycj  art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy. Osoba lub osoby

sk adaj ce ofert  ponosz  pe  odpowiedzialno  za tre  z onego o wiadczenia woli na zasadach

okre lonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z pó n.

zm.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania
wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si  z

Wykonawcami.

1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku polskim.

2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy

i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem lub drog  elektroniczn , z zastrze eniem pkt VII.3 SIWZ.

3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze  i

dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz pe nomocnictwa.

4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich

otrzymania.

5. Domniemywa si , i  pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu lub poczty elektronicznej

podanej przez Wykonawc  w ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si

Wykonawcy z tre ci  pisma, chyba e Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego do potwierdzenia

otrzymania o wiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób okre lony w pkt VII.4 SIWZ,

wiadczy i  ww. wiadomo ci nie otrzyma .

6. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest

obowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu

sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do Zamawiaj cego nie

pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.

7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym

mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo

pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

8. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w

pkt. VII.6 SIWZ.
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9. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza

specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamieszcza

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni

tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  w ten sposób zmian  specyfikacji

Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza j  na  stronie internetowej, na której zamieszczono

SIWZ.

11. Osob  uprawnion  do porozumiewania si  z Wykonawcami jest:

        Katarzyna Wi ska - Ru ewicz-  tel. (58) 660-76-61

Andrzej Trojanowski  tel: (58) 660-76-12

Adres poczty elektronicznej Zamawiaj cego: zam.pub@sar.gov.pl

Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium.

IX. Termin zwi zania ofert .

1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert  przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania ofert  ulega

zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania ofert ,

z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si

do Wykonawców o wyra enie zgody na  przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak

ni  60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , której tre  musi odpowiada  tre ci Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

2. Ofert  nale y sporz dzi  w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewa no ci.

3. Ofert  nale y sporz dzi  wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z  wymaganymi za cznikami,

wiadczeniami i dokumentami tj.:

1) o wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg  Za cznika nr 2 do SIWZ,

2) o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ,

3) aktualny odpis z w ciwego rejestru (lub o wiadczenie w przypadku osób fizycznych) , zgodnie z pkt VI

ppkt 2. lit b) SIWZ

4) dokumenty potwierdzaj ce, i  zaoferowany samochód posiada parametry spe niaj ce wymagania

Zamawiaj cego, opisane w za . nr 1 do siwz:

a. opis techniczny i instrukcje obs ugi samochodu w j. polskim

b. dokument potwierdzaj cy spe nienie warunków technicznych przewidywanych przez

obowi zuj ce przepisy prawa dla samochodów osobowo – terenowych poruszaj cych si  po

http://:@WWW.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego UE dla

tego typu samochodu

c. zaleca si  równie  do czenie do oferty zdj cia lub zdj  pojazdu, celem u atwienia weryfikacji

oferty, natomiast z uwagi na ich jedynie pomocniczy charakter, w przypadku ich braku –

Zamawiaj cy dokona oceny tre ci oferty na podstawie pozosta ych dokumentów, a w

przypadku niepe nej informacji - poprosi o ich uzupe nienie

5) dokumenty potwierdzaj ce umocowanie do z enia oferty, w tym:

a. w przypadku przedsi biorcy, który podlega wpisowi do ewidencji dzia alno ci gospodarczej - aktualne

za wiadczenie o wpisie do dzia alno ci gospodarczej, które nale y z  w oryginale lub kopii

po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  lub wydruk ze strony internetowej

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej,

b. w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.

a równie  pe nomocnictwo w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie.

Pe nomocnictwo winno okre la  jego zakres i by  udzielone przez Wykonawc  lub osob /y

umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.

4. Wskazane w pkt 3.d zdj cia, mog  stanowi  zdj cia oferowanego pojazdu posiadaj cego parametry

techniczne i funkcjonalne odpowiadaj cego potrzebom Zamawiaj cego i spe niaj cego opisane w za . nr 1

wymogi z zastrze eniem, i  Zamawiaj cy nie wymaga by ukazany pojazd posiada  kolorystyk  i kolor

nadwozia wskazany w za . nr 1. Jednocze nie Zamawiaj cy potwierdza, i  dostarczony samochód winien jest

odpowiada  w tym zakresie opisowi wskazanym w siwz.

5. Wykonawca sk ada ofert  na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty zwi zane z

przygotowaniem i z eniem oferty.

6. Oferta musi by  podpisana przez osob  (osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu

Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika  z dokumentów wymaganych w  SIWZ. W  przypadku dzia ania

Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy  do oferty pe nomocnictwo w oryginale lub kopi

po wiadczon  notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy b cego spó  cywiln  nie jest podpisana

przez wszystkich wspólników, zaleca si  do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych umocowanie

tych wspólników do dokonywania czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników np.:

umow  spó ki, uchwa  wspólników.

7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si :

1) spi  (zszy ) w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,

2) ponumerowa ,

3) zaparafowa .

8. B dy mog  by  poprawiane przez Wykonawc  z utrzymaniem czytelno ci poprawionych wyra  lub liczb.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz  by  parafowane w asnor cznie przez osob

podpisuj  ofert .

9. Ofert  nale y z  w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach. Koperta

wewn trzna jak i zewn trzna  powinna by  opiecz towana nazw  i adresem Wykonawcy, zaadresowana na

adres Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 – 340 Gdynia, sekretariat, oraz

posiada  dopiski „oferta na przetarg nieograniczony na  dostaw  samochodu” oraz  „nie otwiera  przed
dniem 09.05.2012 r.  godzina 10:00”.
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10. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni  lub wycofa  ofert . W takim

przypadku nale y powiadomi  o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany lub powiadomienie o

wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej

„zmiana oferty”  lub  „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób b  otwierane w pierwszej

kolejno ci, je li procedura ich z enia zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b

otwierane.

11. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego oznaczenia na

kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona do Wykonawcy.

12. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne od chwili ich otwarcia, z wyj tkiem

informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  by  one

udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zastrze one informacje powinny zosta  wskazane w  Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz
one wraz z  ofert , w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica

przedsi biorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawc  w ofercie informacji zastrze onych

zgodnie z  postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj adne roszczenia wobec

Zamawiaj cego. Zapis pkt X.4  SIWZ stosuje si  odpowiednio.

13. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza powierzy

wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza  w ofercie t  cz  zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

14. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie ofert , która zosta a z ona po terminie.

XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.

1. Ofert  nale y z  w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340

Gdynia (sekretariat) w terminie do dnia 09.05.2012 r. godzina 9:45.

2. Otwarcie z onych ofert nast pi w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, ul.

Hryniewieckiego 10, 81 – 340 Gdynia, sala sztabowa, w dniu 09.05.2012 r. godzina 10:00.

UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si  na terenie Portu Rybackiego w
Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po
okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert  nale y uwzgl dni  czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub
dojazd do siedziby Zamawiaj cego.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Cen  ofertow  nale y wskaza  w Formularzu oferty wg Za cznika nr 1 do SIWZ.

2.  Cena ofertowa wskazana w Formularzu oferty winna by  wyra ona w PLN zgodnie z polskim systemem

atniczym, z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku.

3.  Cena oferty winna zawiera  podatek VAT w nale nej wysoko ci oraz wszelkie koszty niezb dne do wykonania

niniejszego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiaj cy wymaga, by cena przedmiotu

zamówienia zawiera a koszty ca kowitego jego wyposa enia, oraz wszystkie koszty zwi zane z

przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiaj cemu.

4.  Walut  rozliczeniow  jest PLN. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze  w adnej obcej walucie.



8

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz z  podaniem
znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

1. Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 %

2. Wy czne kryterium cena zastosowano zgodnie z par. 2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10

maja 2011r w sprawie innych ni  cena obowi zkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówie  publicznych (Dz. U. nr 96, poz. 559), w zwi zku z pkt 21) Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania

ekologicznie czystych i energooszcz dnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z

15.05.2009, str. 5).

3.  Sposób oceny ofert.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium poddawane s  wy cznie oferty nie podlegaj ce odrzuceniu.

Zamawiaj cy przyzna maksymaln  ilo  punktów (100 pkt.) ofercie, która zaoferuje najni sz  cen  za

realizacj  zamówienia. Punkty w pozosta ych ofertach zostan  wyliczone ze wzoru:

Xc   = Ci
C min

 x 100 [pkt]

XC -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny

Cmin -najni sza cena zaoferowana w post powaniu spo ród ofert nie podlegaj cych

odrzuceniu

Ci -cena rozpatrywanej oferty

4. W toku oceny ofert Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci

onych ofert.

XIV.  Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który z  najkorzystniejsz  ofert , b dzie

zobowi zany do przed enia za wiadczenia o  zarejestrowaniu jako czynnego podatnika podatku od

towarów i us ug, w przypadku gdy Wykonawca jest podatnikiem tego podatku. Pkt. VII.2 SIWZ stosuje si

odpowiednio.

2. Je eli Wykonawca nie b dzie móg  przyby  do siedziby Zamawiaj cego w celu podpisania  umowy, mo e:

1) z  wniosek o prze enie terminu,

lub

 2) z  wniosek o przes anie umów poczt .

XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Zamawiaj cy nie da zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy.

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Za czniku nr 4 do SIWZ.
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2. Zamawiaj cy wymaga zawarcia umowy na warunkach okre lonych we wzorze umowy.

3. Zamawiaj cy nie zamierza zawrze  umowy ramowej.

XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia.

1. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy.

2. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;

2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;

 3) odrzucenia oferty Odwo uj cego.

3. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si

niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz

wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

4. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w

taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego terminu.

6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa  Zamawiaj cego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on

zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno  albo dokonuje

czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.

8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2

ustawy.

9. Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej

podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10

dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.

10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi si  w terminie 5 dni od

dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi  wiadomo  o

okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj  si  w Dziale VI ustawy.

Za czniki:

1. Formularz oferty –  Za . nr 1 do SIWZ;

2. O wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr  3 do SIWZ;

4. Wzór umowy – Za . nr 4 do SIWZ.



Znak sprawy: NZ-RR/PN/I/06/12 Za cznik nr 1
                                                                                                                                                   do SIWZ

Formularz oferty
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa przekracza wyra on

w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r.

Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostaw  samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego

Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewieckiego 10, 81 – 340 Gdynia

Dane dotycz ce Wykonawcy:

Imi  i Nazwisko /  Firma : ………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: / Siedziba ….………………………………………………………………………………………….

NIP:…………………..………………

Regon:……………………………….

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Nr telefonu:…………………………………

Nr faksu:1 ……………..……………………

Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..

W nawi zaniu do og oszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymaga  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia zobowi zuj  si  do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ

w post powaniu o sygnaturze NZ-RR/PN/I/06/12 na nast puj cych warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Ca kowita warto  brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................... z otych,
(s ownie: ………………………………………………………………………………………………..………..),

2. wiadczamy, i  oferujemy samochód: (marka/model) ……………………………………………………. o

nast puj cych parametrach:

Lp. Kryterium/parametr Wymagane Oferowane
(Potwierdzenie Spe nienia)

DANE TECHNICZNE
1. Rodzaj samochodu: osobowy
2. Klasa: terenowy

1 Nale y wskaza  nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada)
2 Nale y wskaza  adres poczty elektronicznej, na któr  Zamawiaj cy b dzie przesy  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada)
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3. Rok produkcji: 2011/2012
4.

Rodzaj silnika:
turbo diesel

4-suwowy z turbodo adowaniem
i zap onem samoczynnym

5. Pojemno  minimalna silnika: 2200-2500 cm3
6. Moc silnika minimum: 90 kW
7. Moment obrotowy minimum: 350 Nm
8. Norma emisji spalin3: EURO 4 lub EURO 5
9. Wielko  zu ycia paliwa, wed ug

bada  homologacyjnych w cyklu
mieszanym (maksymum.)4

0,12 l/km

10.

Typ nap du:

Sta y (permanentny) nap d na
cztery ko a, podwójny zakres

prze , blokada centralnego
mechanizmu ró nicowego

11. Skrzynia biegów: Manualna 6-cio biegowa
12. Uk ad kierowniczy: Ze wspomaganiem
13.

Konstrukcja podwozia i zawieszenia:
Na ramie no nej, zawieszenie
spr yny rubowe przód i ty .

Przednie spr yny wzmocnione.
14.

ciwo ci trakcyjne:

t natarcia min. 40º
t zjazdu min. 30º

boko  brodzenia min. 0,5m
Prze wit min. 300 mm
adowno  min. 900 kg

15.

Rodzaj nadwozia:

Zamkni te 5 drzwiowe,
homologowane wg kategorii M1G

Umo liwiaj ce umieszczenie
i zamocowanie do transportu

wewn trz kabiny za przedzia em
kierowca-pasa er deski

ortopedycznej o d ugo ci 200 cm
wraz z poszkodowanym.

16.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Podwozie samochodu, pod oga,
progi i cianki boczne w cz ci

baga owej (do wysoko ci okien)
pokryte pow ok  ochronn

z poliuretanu
17. Kolor nadwozia: Pomara czowy powierzchnia

dachu koloru bia ego.
18. Oznakowanie samochodu: Z lewej i prawej strony

samochodu na ca ej jego d ugo ci
poni ej dolnej linii okien dwa pasy

koloru bia ego z napisem
czerwonymi literami Morska

ba Poszukiwania i
Ratownictwa.

Na poziomej p aszczy nie maski
silnika krzy  malta ski na

drzwiach przednich z lewej
i prawej strony krzy e malta skie

z napisem pod nimi Stacja
Ratownictwa Morskiego wibno.
(Krzy e wg wzoru dostarczonego

przez zamawiaj cego)
19. Urz dzenia sygnalizacyjne: W przedniej cz ci dachu pojazdu

belka sygnalizacyjna z zestawem

3 Zgodnie z par. 2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych ni  cena obowi zkowych kryteriów oceny
ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówie  (Dz.U. nr 96, poz. 559) Zamawiaj cy okre la wymogi techniczne poprzez wskazanie
obligatoryjnego spe nienia jednej z wskazanych norm i posiadanie wymaganych do jej spe nienia parametrów technicznych, okre lonych
stosownymi wytycznymi.
4 Zgodnie z par. 2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych ni  cena obowi zkowych kryteriów oceny
ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówie  (Dz.U. nr 96, poz. 559) Zamawiaj cy wskazuje wymogi techniczne adekwatne do
spe nienia wymagania wskazanego w kol. 3 .
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rozg oszeniowym, syren  i
niebieskimi wiat ami migaj cymi,
w lewym tylnym noro niku dachu

pojazdu niebieskie wiat o
yskowe+a urowe os ony

zabezpieczaj ce
20. Dopuszczalna masa ca kowita do: 3500 kg
21. Liczba miejsc siedz cych: 5-7 z mo liwo ci  zwi kszenia do

8
22. Masa przyczepy holowanej minimum: 3000 kg

Gwarancja: na silnik i podzespo y nie
mniej ni :

36 m-cy

Gwarancja: na lakier nie mniej ni : 36 m-cy
23.

Gwarancja: na perforacje nadwozia
nie mniej ni : 72 m-ce

24. Okresy mi dzy przegl dowe: wg  zalece  dostawcy
25. WYPOSA ENIE
26. Systemy bezpiecze stwa uk adu

jezdnego: ABS z ETC
TAK

27. Autoalarm z funkcj  czujnika ruchu TAK
28. Stacjonarny radiotelefon VHF (pasmo

morskie) do czno ci
dwukierunkowej z mo liwo ci
ods uchu korespondencji radiowej
przez urz dzenie rozg oszeniowe
(pkt.18). Typ radiotelefonu i anteny
oraz ich monta  do uzgodnienia
z zamawiaj cym.

TAK

29. Bluetooth lub dodatkowe urz dzenie
nomówi ce do telefonu

komórkowego

TAK

30. Maszt sk adany pneumatycznie lub
elektrycznie do anteny radiotelefonu
VHF o d ugo ci do 4m. Miejsce
zainstalowania masztu do
uzgodnienia z zamawiaj cym

TAK

31.  CB radio wysokiej klasy TAK
32. Centralny zamek z pilotem TAK
33. Dywaniki gumowe TAK
34. Elektrycz. sterow. szyby przód TAK
35. Fartuchy przeciw b otne przód i ty TAK
36. Felgi stalowe 16 cali
37. Opony z bie nikiem do jazdy po

piasku
265/75R16

38. Hamulce tarczowe kó  przednich
i tylnych

TAK

39. Hak kulowy standardowy TAK
40. Immobiliser TAK
41. Ko o zapasowe pe nowymiarowe TAK
42. Klimatyzacja TAK
43. Kierownica Umieszczona po lewej stronie
44. Lusterka zewn trzne sk adane TAK

45. Lusterko wewn trzne przyciemniane TAK
46. Ogrzewana szyba przednia TAK
47. Ogrzewana szyba tylna

z wycieraczk
TAK

48. Siedzenie kierowcy regulowane TAK
49. Tapicerka kolor ciemnoszary lub

czarny
TAK

50. Os ony przeciws oneczne TAK
51. Z przodu samochodu wyci garka

minimum 5,5T lina 30 m z
TAK
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mocowaniem i instalacj  elementów
wewn trz samochodu (w komplecie
sterowanie pilotem)

52. Zestaw pomocniczy wyci garki (rolki
kierunkowe, opaska, szekle, hak)

TAK

53. Krata czo owa z wyprofilowanych rur
stalowych z os onami reflektorów

TAK

54. Z przodu pojazdu 2 linki z
nierdzewnej stali rozci gni te mi dzy
baga nikiem dachowym, a rurow
os on  przedni , zabezpieczaj ce
szyb  przedni  pojazdu przed
uderzeniami ga zi drzew.

TAK

55. A urowe os ony kloszy lamp tylnych TAK
56. Progi boczne z mo liwo ci

podnoszenia podno nikiem Hi-lift.
TAK

57. Baga nik dachowy z p yt  aluminiow
umo liwiaj  chodzenie po niej na
ca ej d ugo ci+skrzynia aluminiowa
do przewozu sprz tu ratowniczego.
Wymiary skrzyni i jej umiejscowienie
na dachu pojazdu uzgodni
z zamawiaj cym.

TAK

58. Drabinka do komunikacji z
baga nikiem dachowym

TAK

59. Dodatkowe o wietlenie wn trza
pojazdu umieszczone nad miejscem
mocowania deski z poszkodowanym

TAK

60. Dodatkowe o wietlenie dwa halogeny
z przodu pojazdu

TAK

61. Dodatkowe o wietlenie powierzchni
znajduj cej si  za pojazdem (2
na wietlacze ty )

TAK

62. Os ona dolna silnika TAK
63. Nak adki górne przednich b otników TAK
64. Zawiesie ko a zapasowego wsparte

na ramie pojazdu
TAK

65. Podno nik high-lift z mocowaniem TAK
66. WYPOSA ENIE RATOWNICZE
67. Przygotowanie pojazdu pod

wzgl dem ratowniczym obejmuje
dostosowanie wn trza pojazdu do
dzia  ratowniczych:
- przewozu 1 poszkodowanego w
pozycji le cej na desce
ortopedycznej
- przewozu 8 ratowników ze sprz tem
którego normatyw dostarczony b dzie
przez zamawiaj cego.
- mocowania siatek i uchwytów

cych do unieruchomienia
poszkodowanego na desce
i przewo onego sprz tu
ratowniczego. Sprz t ratowniczy
stanowi cy wyposa enie pojazdu
zostanie dostarczony przez
zamawiaj cego.

TAK

68. Wszelkie dodatkowe usprawnienia
i wyposa enie pojazdu sugerowane
przez wykonawc  do uzgodnienia
z zamawiaj cym w trakcie
przygotowania pojazdu

TAK

69. Dodatkowo 12V gniazdo z ty u
pojazdu do zasilania wci garki (o TAK
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uci gu ok.5 ton) zamocowanej na
przyczepie pod odziowej ci gnionej
za pojazdem

70. SERWIS
71. Serwis: Trójmiasto

        LEGENDA:

        ABS – system zapobiegaj cy blokowaniu kó  podczas hamowania

        ETC (TCS) – elektroniczny uk ad (system) kontroli trakcji

3. O wiadczam e zapozna em si  z tre ci  siwz, w tym wzoru umowy, akceptuj  jej tre  i zobowi zuj  si

zrealizowa  zamówienie w sposób okre lony w siwz.

4. O wiadczam, e: przedmiot zamówienia zrealizuj  sam / cz  zamówienia powierz  podwykonawcom
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..….5

5. Zastrzegam / nie zastrzegam6 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w  odniesieniu do informacji zawartych w

ofercie, i  nie mog  by  one udost pniane innym uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj
nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:

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

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

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

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

6. Oferta zosta a z ona na ..........  ponumerowanych stronach.

7. Integraln  cz  oferty stanowi  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

1) ..................................................

2) ..................................................

3) ..................................................

4) ..................................................

5) ………………………………….

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

Miejscowo , data    (czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych
                                                                                                                    lub imienna piecz tka i podpis)

5 Niepotrzebne skre li . W przypadku wykonywania ca ci lub cz ci zamówienia przez podwykonawców nale y wskaza  cz  zamówienia,
której wykonanie Wykonawca  powierzy podwykonawcom

6 W przypadku zastrze enia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy nale y wymieni  informacje zastrze one stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa  oraz zabezpieczy  je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.



Znak sprawy: NZ-RR/PN/I/06/12 Za cznik nr 3
                                                                                                                                                      do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E
W Y K O N A W C Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw  samochodu osobowego klasy
terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,, ee ssppee nniiaamm

wwaarruunnkkii ddoottyycczz ccee::

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj  obowi zek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………                                         …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/PN/I/06/12 Za cznik nr 4
                                                                                do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E
W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw  samochodu osobowego klasy
terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,,

ee brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z pó n. zm.)

……………………………                                 …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/PN/I/06/12 Za cznik nr 4
                                                                                                                                              do SIWZ

W Z Ó R
UMOWA nr

zawarta w dniu .......................... w Gdyni, pomi dzy:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 – 340 Gdynia,

reprezentowan  przez:

1. …………………………………………………………………………………..

zwan  w dalszej tre ci umowy Zamawiaj cym

a

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

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

wpisanym do Krajowego Rejestru S dowego pod numerem ......... w S dzie.............................................

Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, b cym p atnikiem podatku od towarów i us ug,

posiadaj cymi numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wp aconym w  ca ci

kapitale zak adowym wynosz cym ………………… / wpisanym do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ………………..,  posiadaj cymi numer

identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................

reprezentowanym przez:

1. ...........................

2. ...........................

zwanym w dalszej tre ci umowy Wykonawc

Wykonawca o wiadcza, e na dzie  zawarcia niniejszej umowy nie uleg y zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wst pie Krajowym Rejestrze S dowym/ewidencji dzia alno ci gospodarczej, które mia yby
wp yw na wa no  niniejszej umowy i s  zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczno  jej
zawarcia.

W wyniku wyboru Wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr NZ-RR/PN/I/06/12,
którego warto  szacunkowa przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14 000 euro i nie
przekracza kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw  samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do
ratownictwa morskiego, na potrzeby MSPiR, zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
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§ 1.
Przedmiot dostawy.

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostaw   samochodu osobowo
terenowego zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym
post powaniu, oraz ofert  wykonawcy. Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z opisem
technicznym pojazdu stanowi za . nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowo terenowego xxx, XXXXXXX
wyprodukowanego w 2011 lub 2012 r.

3. Wykonawca o wiadcza, e przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz roszcze  osób trzecich, a tak e, e nie toczy si  wzgl dem niego adne
post powanie s dowe i administracyjne.

§ 2.
Zobowi zania stron.

1. Wykonawca zobowi zuje si  do sprzedania Zamawiaj cemu  samochodu osobowo terenowego
XXXXXXXXXX fabrycznie nowego, nieu ywanego, spe niaj cego warunki techniczne, warunki
gwarancji oraz posiadaj cego wyposa enie okre lone w za czniku nr 1 do oferty, a  Zamawiaj cy
zobowi zuje si  zap aci  cen  okre lon  w § 4.

§ 3.
Odbiór

1. Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego pisemnie z trzy dniowym wyprzedzeniem o terminie
dostawy samochodu.

2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jako ciowo-ilo ciowy nast pi w salonie sprzeda y wskazanym
przez Wykonawc  na terenie Polski tj. xx-xxx  XXXXXXX  XXXXXXX  xxx.

3. Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu dla  pojazdu: ksi  pojazdu, wyci g ze wiadectwa
homologacji, 2-komplety kluczy oraz ksi  gwarancyjn  wystawion  przez producenta wraz z
instrukcj  obs ugi w j zyku polskim.

4. Z czynno ci odbioru samochodu zostanie spisany protokó  odbioru, stwierdzaj cy zgodno
dostarczonego samochodu z ofert  wg parametrów opisanych w Za czniku nr 1 umowy, w tym pod
wzgl dem parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawc . Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonych przez Wykonawc . W protokole
odbioru zostan  tak e wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.

5. Samochód, który nie spe nia warunków odbioru jako ciowego zostanie wymieniony na nowy wolny
od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z
czynno ci odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporz dzony dodatkowy protokó  odbioru.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  i ryzyko zwi zane z dostaw  samochodu do momentu
podpisania protoko u odbioru przez obie strony.

§ 4.
Wynagrodzenie

Strony ustalaj  cen  za przedmiot umowy okre lony w § 1 w wysoko ci netto: xxxxxx,xx z , s ownie xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx z ote xx/100 podatek VAT w stawce 23 % i kwocie xxxxxxxx,xx z , s ownie xxxxxxxx,xx
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ote xx/100 tj. brutto: xxxxxxxx,xx z , s ownie xxxxxxxxxxx tysi cy 00/100, zgodnie z ofert  wykonawcy z dnia
…. ., której kopia stanowi za . nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5.
atno ci

1. Zamawiaj cy dokona zap aty za realizacj  przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawc  w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia, przelewem z rachunku
bankowego Zamawiaj cego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiaj cego.

2. Zap ata dokonana b dzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc  tj. XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Warunkiem dokonania zap aty, o której mowa w pkt. 1-2, b dzie spe nienie warunków okre lonych w
§ 3 pkt 4.

4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo
potr cenia naliczonej kwoty z warto ci faktury wystawionej przez Wykonawc .

§ 6.
Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na dostaw  obj  przedmiotem Umowy gwarancji zgodnie z
gwarancj  producentów w zakresie:

 1) na silnik i podzespo y:   - 36 m-cy
2) na pow ok  lakiernicz :-  36 m-cy
3) na perforacj  blach:    -   72 m-ce
na podany powy ej okres, licz c od daty odbioru ko cowego dostawy, zgodnie z ksi
gwarancyjn .

2. Wykonawca winien jest zapewni  obs ug  serwisow  i gwarancyjn  dostarczonego samochodu,
zgodnie z zaleceniami producenta i na warunkach wskazanych w gwarancji udzielonej przez
producenta. Serwis i naprawy gwarancyjne odbywa  si  b  w Stacji Obs ugi Samochodów
wskazanej przez Wykonawc , zlokalizowanej na terenie Trójmiasta, adres serwisu gwarancyjnego:
xx-xxx XXXXXXX ul. xxxxxx xx.

3. Przez ca y okres gwarancji wszystkie czynno ci wymagane do jej zachowania a w szczególno ci
konserwacja, naprawy mechaniczne, przegl dy techniczne i serwis b  wykonywane przez
Wykonawc  w Stacjach Obs ugi Samochodów zgodnie z zaleceniami producenta i przy zachowaniu
wymogów udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i
przekazaniem przedmiotu zamówienia, a tak e serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach
udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania samochodu Zamawiaj cemu. Koszty materia ów
serwisowych  i eksploatacyjnych ponosi Zamawiaj cy. Konserwacja, naprawy, przegl dy, serwis nie
obj te gwarancj  wykonywane b  w ramach odr bnych zamówie .

4. Us ugi zwi zanie z zapewnieniem gwarancji a w szczególno ci przegl dy techniczne i serwis b
realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu w
terminie okre lonym w ksi ce gwarancyjnej

5. Wykonawca nie mo e odmówi  usuni cia wad obj tych gwarancj  na swój koszt bez wzgl du na
wysoko  zwi zanych z tym kosztów chyba, e wymienia dostarczony samochód na nowy tej samej
marki i typu o nie gorszych parametrach.
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§ 7.
Kary umowne

1. Za zw ok  w dostawie samochodu obj tego przedmiotem umowy Wykonawca zap aci kar  umown
w wysoko ci 0,5 % warto ci samochodu okre lonej  w   § 4 cznej kwoty brutto wydanych ze zw ok ,
za ka dy dzie  zw oki.

2. Za zw ok  w usuni ciu wad w okresie wa no ci gwarancji samochodu Wykonawca zap aci 0,1 %
warto ci brutto samochodu za ka dy dzie  zw oki licz c od 3-go dnia pisemnego zg oszenia wady.

3. Za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego Wykonawca zap aci 10 %
kwoty ustalonej w § 4 cznej kwoty brutto.

4. Strony zastrzegaj  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego przewy szaj cego
wysoko  zastrze onych kar umownych na zasadach ogólnych okre lonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Zap ata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

§ 8.
Termin dostawy

Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy w terminie 150 dni
licz c od dnia podpisania umowy, tj do dnia xx.xx.xxxx r.

§ 9
Odst pienie od umowy. Rozwi zanie umowy.

1. Zamawiaj cy mo e od niniejszej umowy odst pi  w przypadku o którym mowa w art. 145 ust. 1
ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia nale nego
z tytu u wykonania cz ci umowy.

3. Zamawiaj cy mo e oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odst pi  od umowy
je eli:

3.1 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz  dostawy lub nie kontynuuje jej pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiaj cego.

3.2 Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umow .

4. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy ze skutkiem natychmiastowym je eli Wykonawca w inny ni
okre lony w ust. 3 sposób ra co naruszy postanowienie umowy, niezale nie od zaistnienia
przes anek z art. 145 ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

5. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 10.
Zmiana umowy

1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu (typ/ wariant/wersja)  samochodu, który
wykonawca zaoferowa  w post powaniu i niemo liwo ci dostarczenia jego Zamawiaj cemu,
Wykonawca zobowi zany jest zapewni   samochód  b cy technicznym nast pc  samochodu
pierwotnie zaoferowanego.

2. W sytuacji, gdy model b cy nast pc  ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech
ytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  model inny o

identycznych lub lepszych parametrach.
3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowi zany jest z  u Zamawiaj cego o wiadczenie

potwierdzaj ce niemo liwo  dostarczenia oferowanego samochodu oraz wskaza  model
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(typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego wraz z zapewnieniem o spe nieniu minimalnych
parametrów wymaganych.

4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiaj cego w terminie 3 dni od otrzymania o wiadczenia uznaje si
jako zgod  na zmian .

5. W przypadku, o którym mowa powy ej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.

§ 11.
Postanowienia ko cowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie maj  odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

2. Wszystkie spory wynik e z tytu u realizacji niniejszej umowy b  rozstrzygane przez Strony w drodze
negocjacji. W przypadku nie osi gni cia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory
rozstrzygane b  przez S d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

3. Umowa zosta a spisana w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiaj cy a drugi Wykonawca

Za cznik do umowy
1. kopia formularza oferty wraz z za cznikiem

ZAMAWIAJ CY:                                                                                   WYKONAWCA:


