
08.03.2011 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej
                                        Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 28,
poz.143).

Zatwierdzam:
08.03.2011 r.                  DYREKTOR

                                 /-/
      Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2011 r., Nr ogłoszenia 77157-2011
- na stronie www.sar.gov.pl zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia w dniu 09.03.2011 r.
- w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń :
   w dniu 09.03.2011 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej w dniu
09.03.2011r.

http://www.sar.gov.pl/


1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: +  48 58 620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ost. zm: Dz.U. z 2011 r. Nr 28,
poz.143 ), zwanej dalej w skrócie „ ustawą Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– zwanej
dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego

wyprodukowanego w 2010 r lub 2011 r.  samochodu osobowego klasy średniej z
homologacją i pakietem ubezpieczeń na okres 12 miesięcy, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty)
części zakresu zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom.

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ .

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3.5. Główny przedmiot zamówienia CPV 34110000-1 ( samochody osobowe)

kody uzupełniające: CB14-3 ( z silnikiem benzynowym)
                                  MB01-5 ( z lewostronnym układem kierowniczym)

3.6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany
SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym
przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl  Zakładka: Zamówienia
publiczne/ Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

3.7. Definicja wykonawcy została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt  11 ustawy
Pzp, który stanowi: „…wykonawcy –  należy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
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5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia :
Dostawa samochodu w terminie 14 dni od popisania umowy.

7.  Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na

dzień składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i
wykażą ich spełnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 8.2. i
9.1.SIWZ oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 9.2
SIWZ brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1ustawy Pzp.

8.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1ustawy Pzp, o udzieleni zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;
8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i brzmienie art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.

8.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).

8.4.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z nich musi wykazać, w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego w pkt 9.2 SIWZ, brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.4.3. Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis
sposobu dokonania oceny spełnienia został określony w pkt 8.2. SIWZ musi



wykazać (spełniać) przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wspólnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

8.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie analizy treści odpowiednich dokumentów i oświadczeń, wymienionych w
pkt 9 SIWZ, które należy załączyć do oferty.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w pkt 8.2.
SIWZ, wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp- zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał.
Proponowany wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: .

9.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ- oryginał ;

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Art.  24  ust.  1  pkt  2  stanowi,  że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;

9.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 9.2.2.,– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3. W celu potwierdzenia, że oferowana przez wykonawcę dostawa odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć wypełniony załącznik
nr 5 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty zawierający
charakterystykę przedmiotu oferowanego przez wykonawcę- oryginał.

9.4. Inne wymagane dokumenty
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w
pkt 9.1., 9.2., 9.3. SIWZ, zawierała również następujące dokumenty:
9.4.1. Formularz oferty. Proponowany wzór formularza oferty określono w

załączniku nr 6 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części



zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty
musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania lub
poświadczania za zgodność z oryginałem innych dokumentów składających się
na ofertę (składanych wraz z formularzem oferty), o ile prawo do ich podpisania
nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w
formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.

9.4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

9.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
9.6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę.
9.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

kopie dokumentów dotyczące wykonawcy są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez tego wykonawcę, którego dokumenty dotyczą.

9.8. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

9.9. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w języku
innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty
sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

9.10. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

10.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również

korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
10.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej

zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
lub faksem, z zastrzeżeniem pkt 10.3 SIWZ.

10.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz oferty wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa
w pkt 9 SIWZ).

10.4. Korespondencję przekazywaną za pomocą faksu, o której mowa w pkt 10.2,
należy wysyłać na numer +48  58 620 53 38  lub + 48  58 660 76 61.



10.5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji w sposób określony w pkt 10.5 SIWZ oświadczy, że wiadomości tej
nie otrzymał.

10.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7.SIWZ.

10.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl  w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą
postępowania.

10.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

10.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją
na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/
ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

10.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10.14. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami :

10.14.1. w sprawie procedury przetargowej:
Danuta Jereczek  tel/fax: +48 58 660 76 61

10.14.2. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Henryk Grządziel: tel/ fax: +48 58 620 32 07

10.15. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą
Pzp- będą udostępnianie na stronie internetowej www.sar.gov.pl  w zakładce
Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

11.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą.
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12.4. Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.Opis sposobu przygotowania ofert
13.1. Teść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
13.3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty,

ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w pkt 9 SIWZ, z zachowaniem form
określonych w tym punkcie.

13.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy -
pełnomocnika.

13.8. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są
traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(składający wspólną ofertę).

13.9. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić
w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.

13.10. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być
czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby
uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie
zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być uzupełnione napisem  (  np.  w
formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13.11. Zaleca  się,  aby  wszystkie  poprawki  lub  zmiany  dokonane  w  treści  oferty,  w
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich
identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).

13.12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się
na ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.

13.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu
art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych
jako  „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków



płatności zawartych w ofertach. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Zakresem owej tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie
znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć
(wyrok SN z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67).

13.14. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w sposób wskazany w
punkcie 15.1 SIWZ (miejsce składania ofert) Na opakowaniu oferty należy umieścić
pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w następujący sposób:

Oferta na Dostawę samochodu osobowego dla Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
13.15. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana

ta może nastąpić tylko poprzez założenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia
o wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”

13.16. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną
ofertę. W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o
wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru
wykonawcy. Zamawiający zwróci wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez
wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.

13.17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę

wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

14.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

14.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.

14.5. Oferta  musi  być podpisana  w  taki  sposób,  by  wiązała  prawnie  wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

14.6. Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  ubiegających  się wspólnie  o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.



15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1. Oferty muszą być złożone w Morskiej Służba Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia
    ul. Hryniewickiego 10

         Sekretariat (piętro II)

15.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2011 r. o godz. 12:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.

15.3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

15.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2010 r. godz 12:15 w
siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Podstawą do ustalenia ceny oferty są wymagania Zamawiającego określone w

opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiące załączniki nr 1 i 2 do
SIWZ.

16.2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty i elementy związane z przedmiotem
zamówienia.

16.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w pkt 5 formularza oferty jako „ łączna cena
oferty”.

16.4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów.

16.5. Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm.).

16.6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.

16.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

17.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
17.1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez

wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

17.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 100% 100



17.3. Ocenie zostanie poddana łączna cena oferty, określona przez wykonawcę w
formularzu oferty.

17.4. Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:

Pkc = 100min
·

Cof
C

gdzie:
Pkc- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium cena

Cmin- najniższa łączna cena oferty spośród ofert
C of- łączna cena oferty badanej oferty

17.5. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija ,
a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punkta.

17.6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj.
taką, która w kryterium cena uzyska największą ilość punktów

17.7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów,  to  wówczas  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
18.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem na adres (numer) wskazany w
formularzu ofertowym Wykonawcy.

18.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie
internetowej www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia, pod
nazwą postępowania oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w
zakresie obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy
powinna w szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do
kontaktów z Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział
obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

18.5. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu
informacje niezbędne do wpisania w treść umowy , np. imiona i nazwiska osób
uprawnionych, które będą reprezentować wykonawcę.

18.6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.7. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

http://www.sar.gov.pl/


19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
20.1. Wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący

załącznik 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach
określonych w tym załączniku. Złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją
wzoru umowy.

20.1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian
wyszczególniono w § 10 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

20.2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.

20.3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1. Środki ochrony prawnej 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 Pzp.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp.

21.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

21.4.1.  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub
zapytania o cenę,

21.4.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;

21.4.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21.4.4. odrzucenia oferty odwołującego.

21.5. 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 Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

21.6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.
W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:

21.6.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ),

21.6.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).



22.Postanowienia końcowe
22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp
Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5:  Charakterystyka przedmiotu oferowanego przez wykonawcę
Załącznik nr 6:  Formularz oferty



Załącznik nr 1 do SIWZ

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
       Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
       znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego,
spełniającego kryteria i parametry techniczne określone w pkt. 2.

2. Kryteria i parametry techniczne.

Lp. Kryterium / parametr Określenie lub parametr Uwagi

1. 2. 3. 4.
DANE TECHNICZNE

1. Rodzaj samochodu osobowy
2. Klasa samochodu średnia
3. Rok produkcji 2011 lub 2010
4. Rodzaj silnika benzynowy
5. Pojemność minimalna 1596cm³
6. Moc silnika minimum 88kW / 120kM
7. Maksymalny moment obrotowy min 160Nm
8. Typ napędu przedni
9. Skrzynia biegów 5-cio biegowa manualna
10. Liczba miejsc siedzących 5
11. Norma emisji spalin EURO5
12. Rodzaj nadwozia 5-cio drzwiowe
13. Pojemność bagażnika ( litry ) nie mniej niż 500 l.
14. Wysokość całkowita max 1500mm
15. Długość całkowita min 4750mm
16. Szerokość ze złożonymi lusterkami max 1940mm
17. Rozstaw osi min 2850mm
18. Masa własna pojazdu nie większa niż 1360kg
19. Pojemność zbiornika paliwa min. 70l
20. Przyśpieszenie od 0 do 100km/ h nie

więcej niż
12,3sek.

21. Gwarancja na silnik i podzespoły

Gwarancja na powłokę lakierowaną
Gwarancja na perforację podwozia

co najmniej 2lata bez limitu
kilometrów
co najmniej 2 lata
co najmniej 12 lat

WYPOSAŻENIE
22. System bezpieczeństwa układu

jezdnego: EBD +ABS+ ESP+ TCS
tak



(ASR)
Wymagany system bezpieczeństwa
układu jezdnego:

1) ABS – system zapobiegający
blokowaniu kół podczas
hamowania,

2) EBD – elektroniczny rozdział
siły hamowania

3) ESP -  elektroniczny układ
stabilizacji toru jazdy podczas
pokonywania zakrętu
przejmujący kontrolę nad
połączonymi układami ABS i
ASR (TCS)

4) TCS (ASR)– elektroniczny
układ kontroli trakcji pojazdu
przeciwdziałający
nadmiernemu poślizgowi kół
podczas przyspieszenia

23. Poduszki powietrzne czołowe
kierowcy i pasażera z przodu

tak

24. Poduszki powietrzne boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu

tak

25. Poduszki powietrzne – boczne
kurtyny powietrzne chroniące osoby
na przednich i tylnych fotelach

tak

26. Poduszka powietrzna chroniąca
kolana kierowcy

tak

27. Hydrauliczny układ wspomagania
kierownicy

tak

28. Napinacze pirotechniczne pasów z
ogranicznikiem

tak

29. Centralny zamek ze zdalnym
sterowaniem

tak

30. Autoalarm z czujnikiem ruchu
wewnątrz (obwodowy i
pojemnościowy )

tak

31. System bez korkowego wlewu
paliwa.

tak

32. Światła do jazdy dziennej LED tak
33. Przednie światła przeciwmgielne tak
34. Światła awaryjnego hamowania tak
35. Bezwładnościowy wyłącznik

odcinający dopływ paliwa
tak

36. Czujnik parkowania przód i tył tak
37. Wycieraczki przedniej szyby

automatyczne z czujnikiem deszczu
tak

38. Lusterka boczne - sterowane i
podgrzewane elektrycznie, obudowy

tak



lakierowane w kolorze nadwozia z
zintegrowanymi kierunkowskazami

39. Ogrzewana przednia i tylna szyba
wraz z dyszami spryskiwaczy
wycieraczek

tak

40. Koło zapasowa pełnowymiarowe tak
41. Obręcze kół ze stopów lekkich min.16´´
42. Hamulce kół przednich i tylnych tarczowe
43. Lakier metalizowany – kolor brązowy

wpadający w odcień złotego - tzw.
złocisty brąz - lub kolor czarny

tak

44.. Immobiliser elektroniczny tak
45. Zestaw głośnomówiący Bluetooth z

funkcją sterowania głosem
tak

46. Klimatyzacja automatyczna tak
47. Lusterko wsteczne samoczynne

ściemniające się
tak

48. Elektrycznie sterowane szyby
przednich i tylnych drzwi

tak

49. Kolumna kierownicy z regulacją w
dwóch płaszczyznach

tak

50. Kierownica multifunkcyjna ze
sterowaniem system audio

tak Umieszczona
po lewej
stronie

51. Komputer pokładowy z kolorowym
wyświetlaczem

tak

52. Przednie fotele o profilu sportowym tak
53. Fotel kierowcy – elektryczna

regulacja wysokości podnoszenia i
ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego

tak

54. Zestaw audio – radio z CD, MP3,
RDS zdalne sterowanie z kolumny
kierownicy

tak
min 6 głośników

55. Komplet opon zimowych z felgami tak
56. Tylna kanapa dzielona: 60 : 40 tak
57. Fartuchy (chlapacze ) przeciwbłotne

przód i tył
tak

58. Siatka elastyczna do bagażnika
mocowana do zaczepów w podłodze

tak

59. Serwis Trójmiasto
60. Dywaniki podłogowe z przodu i z

tyłu
tak

3. Postanowienia ogólne.
3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji oraz świadczenie

usługi wykonywania czynności objętych gwarancją wymaganych do jej zachowania.
Okres gwarancji odpowiednio:
a) silniki i podzespoły nie mniej niż 2 lata bez limitu kilometrów,



b) na lakier – nie mniej niż 2 lata
c) na perforację nadwozia nie mniej niż 12 lat.

3.2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane przez wykonawcę lub w autoryzowanych stacjach obsługi
samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej. Konserwacja, naprawy, przeglądy
i serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień
odrębnym protokołem.

3.3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem  producenta określonym w książce
gwarancyjnej zgodnie z wymogami czasookresu obsług technicznych.

3.4. Wymagana jest dostępność serwisu na terenie Trójmiasta.
3.5. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi zostać ubezpieczony przez

Wykonawcę na okres 12 miesięcy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa w Gdyni.

       Pakiet winien obejmować: pełne ubezpieczenie komunikacyjne tj. OC, AC, NNW,
       Assistance.
3.6. Zamawiający wymaga by zamówienie było realizowane przez Wykonawcę

posiadającego status autoryzowanego przedstawiciela producenta marki samochodu.



Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA (wzór)

zawarta w Gdyni dnia …………..  2011r.
pomiędzy:

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10,
81-340 GDYNIA
NIP 586-20-76-216, REGON 192634129,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora  - Marka DŁUGOSZA,

a ………

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu
osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-
NTZ/I/PN/02/11, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia
zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz.143) została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie
nowego i nieużywanego samochodu osobowego marka….. model …. rok
produkcji…….. zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, jest wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się
względem Wykonawcy żadne postępowanie sądowe i administracyjne.

§ 2.
Zobowiązania stron.

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu samochodu osobowego
………….., fabrycznie nowego, nieużywanego spełniającego warunki techniczne,
warunki gwarancji, oraz posiadającego wyposażenie określone z Załączniku nr 1 do
oferty, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy, a Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić cenę określoną w § 4.

§ 3.
         Odbiór

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, z trzydniowym wyprzedzeniem o
terminie dostawy samochodu.



2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowy nastąpi w salonie sprzedaży
wskazanym przez Wykonawcę na terenie województwa pomorskiego tj.
………………………………………………..

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę pojazdu, wyciąg ze świadectwa
homologacji, 2- komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisę OC, AC, NNW,
ASSISTANCE.

4. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający
zgodność dostarczonego samochodu z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku
nr 1 do umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanych przez
Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów
technicznych dostarczonych przez Wykonawcę. W protokole odbioru zostaną także
wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.

5. Samochód, który nie spełnia warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony
na nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany
pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie
sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu do
momentu podpisania Protokołu  odbioru przez obie Strony.

7. Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.

§ 4.
Wynagrodzenie.

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości netto:
…………………… podatek VAT w stawce ……. i kwocie ……………………..zł
tj. brutto: ……………… złotych plus całkowity koszt ubezpieczenia pojazdu – pakiet
OC, AC, NNW, Assistance na okres 12 miesięcy w kwocie ……………… złotych, co
stanowi łączną kwotę brutto……… złotych.

§ 5.
        Płatność

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury
VAT  wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu
zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
tj……………………………….

3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt.1 -2, będzie spełnienie warunków
określonych w § 3 pkt 4 i 7.

4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

§ 6.
            Gwarancja i serwis.



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem umowy
gwarancji producenta w zakresie:

1) na silnik i podzespoły: …..  miesiące,
2) na powłokę lakierniczą ….        miesięcy,
3) na perforację nadwozia:  …….  miesięcy,

             na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego dostaw, zgodnie
 z książką gwarancyjną.

       2.  Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w Autoryzowanej Stacji Obsługi
Samochodów wskazanej przez Wykonawcę, zlokalizowanej na terenie Trójmiasta,
adres serwisu gwarancyjnego ……………………….. .

  3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania,
a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi
Samochodów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i
przekazaniem przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów
napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi
Zamawiający. Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją
wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.

 4.  Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne
            i serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego

samochodu w terminie określonym w książce gwarancyjnej.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez

względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymienia dostarczony
samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód zastępczy, w
przypadku gdy czas naprawy serwisowej będzie dłuższy niż 1 dzień.

§ 7.
Kary umowne.

1. Za opóźnienie w dostawie samochodu objętego przedmiotem umowy Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto samochodu wydanego z
opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji samochodu Wykonawca
zapłaci 0,1 % wartości brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia licząc od 3 –go dnia
pisemnego zgłoszenia wady.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca
zapłaci 10% kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

§ 8.
Termin dostawy.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód opisany w § 1 i 2 umowy wraz z 12
miesięcznym pakietem ubezpieczeń w terminie 14 dni od podpisania umowy



§ 9.
Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w
art.145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy.

3. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym.
odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie
kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie:

2) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z umową pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
Wykonawca w inny niż określony w ust.3 sposób rażąco naruszy postanowienia
umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art.145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

§ 10.
Zmiana umowy.

1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu ( typ/ wariant/wersja)  samochodu,
który Wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia jego
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  samochód będący
technicznym następcą samochodu pierwotnie zaoferowanego.

2. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach.

3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego
oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego samochodu
oraz wskazać model (typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego wraz z
zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych.

4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania
oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega
zmianie.

§ 11.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksy cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) .

2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze
negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.



3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.

Załącznik do umowy;
1. kopia formularza oferty wraz z załącznikiem- charakterystyka przedmiotu

oferowanego przez Wykonawcę

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.).

My, niżej podpisani

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

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

My, niżej podpisani

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

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

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

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych
( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm )

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę
My, niżej podpisani

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

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

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

jako autoryzowany przedstawiciel producenta samochodów marki ………………….

oferujemy dostawę 1 szt samochodu  typ/model:…………………………………………..

Lp. Przedmiot zamówienia wymagany przez
Zamawiającego

Opis przedmiotu
oferowanego przez
Wykonawcę

DANE TECHNICZNE
1 Samochód fabrycznie nowy, nieużywany

2 Rodzaj samochodu:  osobowy

3 Klasa samochodu :  średnia

4 Rok produkcji 2010 lub 2011
Rok produkcji:…………

5 Rodzaj silnika: benzynowy

5. Pojemność minimalna: 1596cm³
………… cm 3

6. Moc silnika minimum: 88kW / 120kM
..…. kW/ ……….kM

7. Maksymalny moment obrotowy: min 160Nm
…………….Nm

8. Typ napędu: przedni



9. Skrzynia biegów: 5-cio biegowa manualna

10. Liczba miejsc siedzących: 5

11. Norma emisji spalin: EURO V

12. Rodzaj nadwozia: 5-cio drzwiowe

13. Pojemność bagażnika :
nie mniejsza niż 500 litrów …………. litrów

14. Wysokość całkowita: nie większa niż 1500mm
……………mm

15. Długość całkowita nie mniejsza niż 4750mm
……………mm

16. Szerokość ze złożonymi lusterkami nie większa niż
1940mm ……………mm

17. Rozstaw osi : nie mniejszy niż 2850mm
…………….mm

18. Masa własna pojazdu nie większa niż 1360kg
…………….kg

19. Pojemność zbiornika paliwa
nie mniejsza niż 70 litrów ……………..litrów

20. Przyśpieszenie od 0 do 100km/ h :
w czasie nie dłuższym niż 12,3 sekundy ………..sekund

GWARANCJA I SERWIS
21 Wymagane udzielenie gwarancji oraz świadczenie

usługi wykonywania czynności objętych gwarancją
wymaganych do jej zachowania

22 Wymagana gwarancja na silnik i podzespoły: na
okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu
kilometrów

…………miesiące bez limitu km

23 Wymagana gwarancja na powłokę lakierniczą:  na
okres nie krótszy niż 24 miesiące ………… miesiące

24 Wymagana gwarancja na perforację podwozia: na
okres nie krótszy niż 12 lat ………… lat

25 Wymagany Serwis na terenie Trójmiasta Adres Serwisu usytuowanego
najbliżej siedziby
Zamawiającego:

26 Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności
wymagane do jej zachowania a w szczególności
konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy
techniczne i serwis będą wykonywane przez
Wykonawcę lub w autoryzowanych stacjach obsługi
samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej.



27 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z
przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu
zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i
kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji
liczonej od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

28 Konserwacja, naprawy, przeglądy i serwis nie
objęte gwarancją wykonywane będą w ramach
odrębnych zamówień odrębnym protokołem.

29 Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w
szczególności przeglądy techniczne i serwis będą
realizowane zgodnie z zaleceniem  producenta
określonym w książce gwarancyjnej zgodnie z
wymogami czasookresu obsług technicznych.

30 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu samochód zastępczy, w przypadku
gdy czas naprawy serwisowej będzie dłuższy niż 1
dzień.

WYPOSAŻENIE
31 Wymagany system bezpieczeństwa układu

jezdnego:
1. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół

podczas hamowania,
2. EBD – elektroniczny rozdział siły hamowania
3. ESP - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

podczas pokonywania zakrętu przejmujący
kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR
(TCS)

4. TCS (ASR)– elektroniczny układ kontroli
trakcji pojazdu przeciwdziałający nadmiernemu
poślizgowi kół podczas przyspieszenia

Ad.1/ ………….

Ad.2/ ………….

Ad.3/ ………….

Ad. 4/ ……….

32 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z
przodu

33 Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i
pasażera z przodu

34 Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne
chroniące osoby na przednich i tylnych fotelach

35 Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

36 Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy

37 Napinacze pirotechniczne pasów z ogranicznikiem

38 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

39 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy z
czujnikiem ruchu

40 System bez korkowego wlewu paliwa.



41 Światła do jazdy dziennej LED

42 Przednie światła przeciwmgielne

43 Światła awaryjnego hamowania

44 Bezwładnościowy wyłącznik odcinający dopływ
paliwa

45 Czujnik parkowania przód i tył

46 Wycieraczki przedniej szyby automatyczne z
czujnikiem deszczu

47 Lusterka boczne - sterowane i podgrzewane
elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze
nadwozia z zintegrowanymi kierunkowskazami

48 Ogrzewana przednia i tylna szyba wraz z dyszami
spryskiwaczy wycieraczek

49 Koło zapasowa pełnowymiarowe

50 Obręcze kół ze stopów lekkich  min.16´´ obręcze kół ze
stopów lekkich ……. cali

51 Hamulce kół przednich i tylnych
Tarczowe

52 Lakier metalizowany – kolor brązowy wpadający w
odcień złotego tzw.( złocisty brąz ) lub czarny

53 Immobiliser elektroniczny

54 Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją
sterowania głosem

55 Klimatyzacja automatyczna

56 Lusterko wsteczne samoczynne ściemniające się

57 Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych
drzwi

58 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch
płaszczyznach

59 Umieszczona po lewej stronie kierownica
multifunkcyjna ze sterowaniem system audio

60 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem

61 Przednie fotele o profilu sportowym

62 Fotel kierowcy – elektryczna regulacja wysokości
podnoszenia i ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego

63 Zestaw audio – radio z CD, MP3, RDS zdalne
sterowanie z kolumny kierownicy, wymagane
minimum 6 głośników



64 Komplet opon zimowych z felgami

65 Tylna kanapa dzielona: 60 : 40

66 Fartuchy (chlapacze ) przeciwbłotne przód i tył

67 Siatka elastyczna do bagażnika mocowana do
zaczepów w podłodze

68 Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

INNE WYMAGANIA
69 Samochód będący przedmiotem zamówienia musi

zostać ubezpieczony przez Wykonawcę na okres 12
miesięcy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa w Gdyni.
Pakiet musi obejmować: pełne ubezpieczenie
komunikacyjne tj. OC, AC, NNW, Assistance

70 Odbiór samochodu od autoryzowanego
przedstawiciela producenta oferowanej marki
samochodu w salonie sprzedaży wskazanym przez
Wykonawcę na terenie województwa pomorskiego

Adres:

71 Przy odbiorze samochodu Wykonawca przekaże
Zamawiającemu książkę pojazdu,
wyciąg ze świadectwa homologacji,
2- komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną
wystawioną przez producenta wraz z instrukcją
obsługi w języku polskim, polisy pakietu
ubezpieczeniowego na okres 12 miesięcy- OC, AC,
NNW, ASSISTANCE.

72 Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany
bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w
dniu zrealizowania dostawy płatna przelewem w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

UWAGA!
Spełnienie wymagania Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie  konkretnego parametru
oferowanego przez wykonawcę.
W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy
potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.: „ spełnia” , „tak”, „ zawiera”, „zapewniam” lub
przepisanie opisu.
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez załączenie
dodatkowych informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów, zdjęć itp.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w

dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel



Załącznik nr 6 do SIWZ
formularz oferty

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani ………………………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz:
nazwa i adres Wykonawcy:…..…..………………………………………….………………

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

………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…….………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wzorem umowy za:

1. cenę netto ……………………….zł

2. podatek VAT w stawce ………. % i kwocie ……………………………. zł

3. cena brutto ( poz. 1+2) ……………………..zł

4. koszt pakietu ubezpieczeń samochodu na okres 12 miesięcy …………………….zł

5. Łączna cena oferty( poz 3 cena brutto  + poz 4 koszt ubezpieczenia) …………...………… zł

słownie: ………………………………………………..……………….………………

……………………………………………………………..……………..……………zł

6. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany samochód wraz z 12 miesięcznym pakietem
ubezpieczeń dostarczymy w terminie 14 dni od popisania umowy.



7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia
umownego.

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.

12. * Oświadczamy , że
                           - przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)

                     - podwykonawcom powierzymy realizację niżej wymienionych części
                       zamówienia: *)
(należy wymienić zakres prac lub czynności)

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

  ……………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………..

13. Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia*)

14. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadcza/my, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert ( art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny- Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

Załącznik nr 1 do formularza oferty - Charakterystyka przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

-------------------------------
* niepotrzebne skreślić
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