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Gdynia, dnia 30.04.2015 r.

Sygnatura postępowania: NZ-ER/II/PN/13/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w

trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów  specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:

Dyrektor
     /-/

Marek Długosz

http://www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm, poz: 984 1047 i 1473 z 2013r oraz z 2014
r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych samochodów

specjalnych, przystosowanych do ratownictwa wodnego, z napędem 4x4 o parametrach
i wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach serwisowo-gwarancyjnych
określonych w SIWZ – zał. nr 1 – Formularz oferty, oraz w zał. nr 5 – Wzór umowy.
Wyznaczenie parametrów technicznych i funkcjonalnych na wskazanym poziomie
podyktowane zostało potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzenia działań
ratowniczych w trudno dostępnych miejscach w pasie brzegowym wybrzeża polskiego,
niedostępnych dla innych służb.

2. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień CPV:
34114000-9 - pojazdy specjalne
34113000-2  -  pojazdy z napędem na 4 koła

3. Dostarczone muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich.

4. Zamawiający wymaga, by w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił
również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie wskazanym w zał. nr 5 do
SIWZ – Wzór umowy oraz ofercie Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta i
postanowieniami umowy. Zamawiający wskazuje, iż z przyczyn o obiektywnym
charakterze (przeznaczenie pojazdu do prowadzonych akcji ratowania życia) wymagane
jest, by punkt serwisowy oraz części zamienne były dostępne na terenie
administracyjnym Trójmiasta. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż możliwym jest
zaakceptowanie przez Zamawiającego świadczenia usług serwisowych i dostępności
części poza terenem Trójmiasta, jeżeli Wykonawca zapewni ich świadczenie na
warunkach i w terminach takich w jakich byłoby to realizowane w Trójmieście, oraz
przejmie wszelkie czynności organizacyjne z tym związane (odbiór pojazdu,
dostarczenie do serwisu, dowóz pojazdu do Zamawiającego. W takiej sytuacji
Wykonawca zobligowany jest dołączyć do oferty opis realizacji usługi serwisowej, a
Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny czy dane rozwiązanie jest równoważne
tj. nie mniej korzystne i nie bardziej uciążliwe, nie generujące dodatkowych kosztów po
stronie Zamawiającego, niż wskazane przez Zamawiającego świadczenie usług
serwisowych na terenie Trójmiasta. W przypadku braku równorzędności rozwiązania,
Zamawiający oceni propozycję Wykonawcy jako niezgodną z treścią siwz.

5. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot
zamówienia kierując się specyfiką działań ratowniczych, do realizacji których
samochody te będą przeznaczone. W przypadku przywołania nazyw własnych
elementów, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy funkcjonalne. Wskazane
dopuszczenie równoważności dot. również przywołanych przez Zamawiającego norm.
Zgodnie z art 30 ust 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o
cechach spełniajacych powyższą normę lub normę równorzędną (lub wyższą).

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
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ustawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.  Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2015r.
2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niewykonania zamówienia do dnia 15 grudnia

2015r, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

w szczególności:  dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał dostawy dwóch samochodów o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do
prowadzenia akcji ratowniczych lub innych wymagających samochodu o pokrewnej
specyfice, właściwych dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa państwowego lub
pokrewnych (np. pogotowie ratunkowe, Policja, Straż Pożarna), o wartości brutto 250 000 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąty tysięcy złotych brutto) każdy z samochodów. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać wartość dostawy wykonanej/wykonywanej do upływu terminu
składania ofert, przy czym wartość dostawy wykonanej/wykonywanej musi potwierdzać
spełnienie ww. warunku. Do wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane
należycie. Informacje nt. wykazu oraz dowodów należytego wykonania dostaw wskazane
zostały w dziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu
nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (wg zał. nr 6 do SIWZ)

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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:

a) pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

b) dokumenty, o
których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 203r
poz. 231), dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu
zamówienia
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- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

5.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy
i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki
określone w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu
z  postępowania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i  dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.

8. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

9. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do
wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1
do SIWZ należy dołączyć:

1) oświadczenie
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg  Załącznika nr 2
do  SIWZ

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie
dostaw w wykazie do dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu wskazanego w Dziale 5 ppkt 1.1)  SIWZ.

3) dowody
potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w Wykazie. Dowodami
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potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw wyszczególnionych
w Wykazie są:
-  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Oświadczenie
powinno zawierać wyjaśnienie przyczyn dlaczego Wykonawca od podmiotu, na
rzecz którego dostawy zostały wykonanie, nie może uzyskać poświadczenia czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zgodnie z par 1 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich dokumenty te mogą być składane, w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa powyżej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w  okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24. 2b ust
3 ustawy należy dołączyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporządzone wg
Załącznika 3 do  SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru
lub ewidencji, w  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że  Wykonawca nie zalega z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i  społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w  art.  24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w  art.  24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania,

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
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3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt  VI.1 SIWZ musi być złożone w oryginale. Dokumenty, o
których mowa w pkt VI.1.2) i 3) oraz VI.2 SIWZ mają być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.  Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2:

1) ppkt  2) – 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w  całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5. 1) zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiedniego
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5 ppkt 2) SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt VI.2 ppkt 1) i 2)

9.  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie
dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz
w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
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11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji
(dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie,
zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę
ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997  r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z
późn. zm.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz pełnomocnictwa.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty
elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości
nie otrzymał.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl
w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie

http://www.sar.gov.pl/
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internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61
Danuta Jereczek - tel: 58 660-76-61
Andrzej Trojanowski  - tel. 58 660-76-12

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych )

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,  poz. 275 z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w NBP O/Gdańsk  nr  75 1010 1140 0175 6113 9120 0000; z adnotacją:
„wadium- NZ-ER/II/PN/13/15 - dostawa 6 samochodów” .

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż pieniądzu należy
dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym
terminie zwrócić wadium Wykonawcy.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania  ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ), wypełniając

szczegółowo informacje techniczne dot. oferowanych samochodów, wraz z wymaganymi
załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, w tym:

1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr
2 do SIWZ,

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg
Załącznika nr 3 do SIWZ,

3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wg
Załącznika nr 6 do SIWZ,

4) pozostałe dokumenty wskazane w dziale VI SIWZ,
5) opis techniczny samochodów sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ - Zamawiający

wskazuje, iż Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, w swej treści zawiera tabelę
umożliwiającą wskazanie opisu technicznego oferowanych samochodów, który
Wykonawca winien jest wskazac w ofercie.

6) dodatkowo zaleca się, celem ułatwienia Zamawiającemu czynność badania i oceny ofert,
dołączenie zdjęć i katalogów dotyczących oferowanych pojazdów.
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7) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego
zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania
określonej czynności.

4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych
w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć
do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku,
gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich
wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie
tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych
wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający
dekompletację,
2) ponumerować,
3) zaparafować.

7.  Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.  Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach.
Koperta wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia i posiadać dopiski „oferta w przetargu
nieograniczonym na dostawę samochodów ” oraz „nie otwierać przed dniem
11.06.2015 r. godzina 11:15”.

9.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany
lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w
kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”  lub  „wycofanie oferty”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich
złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.

11. Nie udostępnia się Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje
powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone
wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie
informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się
odpowiednio.

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca
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zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w
ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

(sekretariat) w terminie do dnia 11.06.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu

11.06.2015r. godzina 11:15.

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.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty wraz z cenami jednostkowymi należy wskazać w Formularzu oferty – Załącznik

nr 1 do SIWZ. Cena oferty winna zawierać podatek VAT w należnej wysokości.
2. W cenie oferty Wykonawcy musi być zawarty pełen koszt realizacji zamówienia, w tym

przygotowanie i przekazanie samochodów, oraz ewentualne koszty dodatkowe związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej
walucie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

1.  Kryteria i ich znaczenie:
1) cena                    - 95 %
2) gwarancja                    -   5%

2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert okreslony w niniejszym przetargu,
wyliczonych zgodnie ze wzorem

O = Ic + Ip
gdzie:
O – Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
Ic – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”
Ip – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „gwarancja"

1) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” ofercie, która
zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach
zostaną wyliczone ze wzoru:
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                                                             Xc   = Ci
C min

 x 95  [pkt]

XC -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium
ceny
Cmin -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu
Ci -cena rozpatrywanej oferty

2) Zamawiający przyzna ilość punktów w kryterium „gwarancja” w oparciu
o informacje zawarte w Formularzu oferty. Terminy udzielonej gwarancji i ich punktacja:

Zgodnie z par 6 Wzoru umowy, który stanowi zał. nr 5 do niniejszej SIWZ, minimalne terminy
udzielonej gwarancji to:

1) na silnik i podzespoły: - 36 m-cy
2) na powłokę lakierniczą: - 36 m-cy
3) na perforację blach: - 72 m-ce

Powyższe jest warunkiem minimalnym i zaoferowanie terminu udzielonej gwarancji w
powyższym zakresie powoduje sklasyfikowanie oferty w kryterium "gwarancja' na poziomie 0
pkt. Wydłużenie okresu gwarancji powoduje przyznanie punktów w kryterium "gwarancja" wg
poniższego schematu:

a) wydłużenie każdego z powyżej wskazanych terminów minimalnych  o 12 miesięcy
powoduje przyznanie łącznie 2 pkt w kryterium "gwarancja" tj.:

1) na silnik i podzespoły: - 48 m-cy
2) na powłokę lakierniczą: - 48 m-cy
3) na perforację blach: - 84 m-ce

b) wydłużenie każdego z powyżej wskazanych terminów minimalnych o 24 miesiące
powoduje przyznanie łącznie 5 pkt w kryterium "gwarancja" tj.:

1) na silnik i podzespoły: - 60 m-cy
2) na powłokę lakierniczą: - 60 m-cy
3) na perforację blach: - 96 m-ce

3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
po przecinku, stosując   punktową skalę oceny od 1 do 100 pkt.

3.  Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści    złożonych ofert.
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XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu
podpisania  umowy, może:
1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,
lub
 2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy.
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania
o udzielenie zamówienia.

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.

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

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do  wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w  sposób
określony w art. 27 ust. 2  ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w  inny
sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

8.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6 i XVII.7 wnosi się
w  terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
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10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.

Załączniki:
1. Formularz oferty –  Zał. nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 3 do SIWZ;
4. Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw – Zał. nr 4 do SIWZ
5. Wzór umowy – Zał. nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 6 do

SIWZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r.Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

Nazwa i adres Zamawiającego:

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

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………..……………………………….………………………………………………..……….
Siedziba:.………………..…………………………………………………………………………………
NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
Nr faksu:1 ……………..……………………
Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu na dostawę sześciu samochodów specjalnych,
przystosowanych do ratownictwa wodnego o sygnaturze NZ-ER/II/PN/13/15 oraz poniżej, na następujących warunkach:

1 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ;
(jeżeli Wykonawca posiada)
2 Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w
pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę 6 sztuk samochodów .................................... (marka, typ) o poniższych cechach zgodnych z
opisanymi w SIWZ, za cenę:
1) wartość netto przedmiotu zamówienia wobec 6 samochodów wynosi:  ………….. złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości:……….. złotych, stawka podatku VAT ……,
3) calkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia tj dostawę 6  samochodów, wynosi: ......................................... złotych,
   (słownie: …………………………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia powierzę podwykonawcom
............................................………………………...……………………………………………………………………………………………………..….3

3. Oferuję dostawę samochodów o cechach:

Lp. Kryterium/parametr Wymagane Oferowane
(Potwierdzenie Spełnienia)

DANE TECHNICZNE
1. Homologacja  samochodu: N1G
2. Rok produkcji: 2015
3.

Rodzaj silnika:
turbo diesel

4-suwowy z turbodoładowaniem
i zapłonem samoczynnym

4. Pojemność silnika: 2100 - 2400 cm3
5. Moc silnika minimum: 90 kW
6. Moment obrotowy minimum: 350 Nm
7. Norma emisji spalin minimum: EURO 5
8. Wielkość zużycia paliwa, według

badań homologacyjnych w cyklu
mieszanym (maksymum.)

0,12 l/km

9.

Typ napędu:

Stały (permanentny) napęd na
cztery koła, podwójny zakres

przełożeń, blokada centralnego
mechanizmu różnicowego

10. Skrzynia biegów: Manualna 6-cio biegowa
11. Układ kierowniczy: Ze wspomaganiem
12.

Konstrukcja podwozia i zawieszenia:
Na ramie nośnej, zawieszenie
sprężyny śrubowe przód i tył.

Przednie sprężyny wzmocnione.
13. Właściwości trakcyjne: Kąt natarcia min. 40º

Kąt zjazdu min. 30º

3 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca  powierzy podwykonawcom, tj. wskazać zakres
przedmiotu umowy, który ma realizować podwykonawca.
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Głębokość brodzenia min. 0,5m
Prześwit min. 300 mm

Ładowność min. 900 kg
14.

Rodzaj nadwozia:

Zamknięte 5 drzwiowe,
homologowane wg kategorii N1G

Umożliwiające umieszczenie
i zamocowanie do transportu

wewnątrz kabiny za przedziałem
kierowca-pasażer deski

ortopedycznej o długości 200 cm
wraz z poszkodowanym.

15.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Podwozie samochodu, podłoga,
progi i ścianki boczne w części

bagażowej (do wysokości okien)
pokryte powłoką ochronną

z twardego poliuretanu
nakładanego metodą natryskową.

16. Kolor nadwozia: Pomarańczowy powierzchnia
dachu koloru białego.

17. Oznakowanie samochodu: Z lewej i prawej strony
samochodu na całej jego długości

poniżej dolnej linii okien pas
koloru białego z napisem na nim

czerwonymi literami  Morska
Służba Poszukiwania i

Ratownictwa.
Na poziomej płaszczyźnie maski

silnika krzyż maltański na
drzwiach przednich z lewej

i prawej strony krzyże maltańskie
z napisem pod nimi Stacja

Ratownictwa Morskiego xxxxx
(Wzory krzyży i wykaz Stacji

Ratowniczych dostarczy
Zamawiający).

18. Urządzenia sygnalizacyjne: W przedniej części dachu
samochodu  belka sygnalizacyjna

z zestawem rozgłoszeniowym,
syreną i niebieskimi światłami

migającymi.
Z tyłu samochodu w miejscu

najlepiej widocznym niebieskie
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światła błyskowe.
19. Dopuszczalna masa całkowita do: 3500 kg
20. Liczba miejsc siedzących: 5-7 z możliwością zwiększenia do

8
21. Masa przyczepy holowanej minimum: 3000 kg

22.
Gwarancja: na silnik i podzespoły nie
mniej niż: 36 m-cy

Gwarancja: na lakier nie mniej niż: 36 m-cy
Gwarancja: na perforacje nadwozia
nie mniej niż: 72 m-ce

23. Okresy między przeglądowe: wg  zaleceń dostawcy
24. WYPOSAŻENIE
25. Systemy bezpieczeństwa układu

jezdnego: ABS z ETC TAK

26. Autoalarm z funkcją czujnika ruchu TAK
27. Stacjonarny radiotelefon VHF (na

pasmo morskie) do łączności
dwukierunkowej z możliwością
odsłuchu korespondencji radiowej
przez urządzenie rozgłoszeniowe
(pkt.18). Typ radiotelefonu i anteny
oraz ich montaż do uzgodnienia z
Zamawiającym.

TAK

28. Bluetooth lub dodatkowe urządzenie
głośnomówiące do telefonu
komórkowego

TAK

29. Maszt składany pneumatycznie lub
elektrycznie do anteny radiotelefonu
VHF o długości do 4m. Wyposażony
dodatkowo w instalację elektryczną
umożliwiającą montaż naświetlacza.
Miejsce zainstalowania masztu do
uzgodnienia z Zamawiającym

TAK

30. CB radio wysokiej klasy TAK
31. Radioodtwarzacz z CD TAK
32. Centralny zamek z pilotem TAK
33. Apteczka TAK
34. Trójkąt ostrzegawczy TAK
35. Gaśnica TAK
36. Dywaniki gumowe komplet TAK
37. Elektrycz. sterow. szyby przód TAK
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38. Fartuchy przeciw błotne przód i tył TAK
39. Felgi stalowe 16 cali
40. Opony z bieżnikiem do jazdy po

piasku 265/75R16

41. Hamulce tarczowe kół przednich
i tylnych TAK

42. Hak kulowy standardowy
umieszczony z tyłu  oraz zaczep
sworzniowo-kulowy umieszczony z
przodu samochodu (z homologacją)

TAK

43. Immobiliser TAK
44. Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK
45. Klimatyzacja TAK
46. Kierownica Umieszczona po lewej stronie

samochodu
47. Lusterka zewnętrzne składane TAK

48. Lusterko wewnętrzne przyciemniane TAK
49. Ogrzewana szyba przednia TAK
50. Ogrzewana szyba tylna

z wycieraczką TAK

51. Siedzenie kierowcy regulowane TAK
52. Tapicerka kolor ciemnoszary lub

czarny TAK

53. Osłony przeciwsłoneczne TAK
54. Z przodu samochodu  wyciągarka

minimum 5,5T lina 30 m z
mocowaniem i instalacją elementów
wewnątrz samochodu (w komplecie
sterowanie pilotem)

TAK

55. Zestaw pomocniczy wyciągarki (rolki
kierunkowe, opaska, szekle, hak) TAK

56. Krata czołowa z wyprofilowanych rur
stalowych z osłonami reflektorów TAK

57. Z przodu samochodu  2 linki z
nierdzewnej stali rozciągnięte między
bagażnikiem dachowym, a rurową
osłoną przednią, zabezpieczające
szybę przednią samochodu  przed
uderzeniami gałęzi drzew. Linki
muszą być łatwo demontowalne

TAK
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i posiadać regulację naciągu. Osprzęt
linek ze stali nierdzewnej – do
uzgodnienia z Zamawiającym.

58. Ażurowe osłony kloszy lamp tylnych TAK
59. Progi boczne oraz zderzaki

samochodu z możliwością
podnoszenia podnośnikiem Hi-lift.

TAK

60. Bagażnik dachowy z płytą aluminiową
umożliwiającą chodzenie po niej na
całej długości dachu
samochodu+skrzynia aluminiowa do
przewozu sprzętu ratowniczego.
Wymiary skrzyni i jej umiejscowienie
na dachu samochodu  uzgodnić
z Zamawiającym.

TAK

61. Drabinka do komunikacji z
bagażnikiem dachowym TAK

62. Dodatkowe oświetlenie wnętrza
samochodu  umieszczone nad
miejscem mocowania deski
ortopedycznej z poszkodowanym.

TAK

63. Dodatkowe oświetlenie dwa halogeny
z przodu samochodu TAK

64. Dodatkowe oświetlenie powierzchni
znajdującej się za samochodem (2
naświetlacze tył)

TAK

65. Osłona dolna silnika samochodu TAK
66. Zabezpieczenie górnych powierzchni

przednich błotników - do uzgodnienia
z Zamawiającym.

TAK

67. Zawiesie koła zapasowego wsparte
na ramie samochodu. TAK

68. Podnośnik high-lift z mocowaniem TAK
69. WYPOSAŻENIE RATOWNICZE
70. Przygotowanie samochodu  pod

względem ratowniczym obejmuje
dostosowanie wnętrza samochodu do
działań ratowniczych:
- przewozu 1 poszkodowanego w
pozycji leżącej na desce
ortopedycznej
- przewozu 8 ratowników ze sprzętem

TAK
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którego normatyw dostarczony będzie
przez zamawiającego.
- mocowania siatek i uchwytów
służących do unieruchomienia
poszkodowanego na desce
i przewożonego sprzętu
ratowniczego. Sprzęt ratowniczy
stanowiący wyposażenie samochodu
zostanie dostarczony przez
Zamawiającego.

71. Wszelkie dodatkowe usprawnienia
i wyposażenie samochodu
sugerowane przez Wykonawcę do
uzgodnienia z Zamawiającym w
trakcie przygotowania samochodu.

TAK

72. Dodatkowo 12V gniazdo z tyłu
samochodu do zasilania wciągarki (o
uciągu ok.5 ton) zamocowanej na
przyczepie podłodziowej ciągnionej
za samochodem.

TAK

73. SERWIS
74. Serwis: Trójmiasto

        LEGENDA:

        ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

        ETC (TCS) – elektroniczny układ (system) kontroli trakcji

4. Oferuję udzielenie gwarancji o terminach:

1) na silnik i podzespoły: - ............................................. (nie krócej niż  36 m-cy)
2) na powłokę lakierniczą: - ............................................. (nie krócej niż  36 m-cy)
3) na perforację blach: - .................................................(nie krócej niż 72 m-ce)

5. Adres Stacji Obsługi Samochodów (jak w poz. 74 tabeli), o której mowa w par. 6 Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy .....................................................
(W przypadku świadczenia usług serwisowych i dostępność części poza terenem administracyjnym Trójmiasta, do oferty należy dołączyć  opis
realizacji usługi serwisowej celem wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania wobec świadczenia usługi serwisowej na terenie
administracyjnym Trójmiasta - zgodnie z rozdziałem III pkt 3 SIWZ).
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6. Oświadczam, że należę/nie należę4 do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym oświadczeniem zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
7. Zastrzegam/nie zastrzegam5 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze

zm.), w  odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają
następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:................................ ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

8. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy - zał. nr 5 do SIWZ.
9.  Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia zgodnie z SIWZ
10. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie

informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

11. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień składania  ofert.
12. Oferta została złożona na ..........  ponumerowanych stronach.
13. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................

…………….…………………………                                             ………………………………………………………….
                  Miejscowość, data                                                     (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
                                                                                                                 lub imienna pieczątka i podpis)

4 Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wraz z ofertą składa  listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.
5 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

O Ś 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 zamówień publicznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów  specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

UUcczzeessttnniicczząącc ww nniinniieejjsszzyymm ppoossttęęppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oośśwwiiaaddcczzaamm,, żżee
ssppeełłnniiaamm wwaarruunnkkii ddoottyycczząąccee::

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.

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

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

O Ś 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów  specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

UUcczzeessttnniicczząącc ww nniinniieejjsszzyymm ppoossttęęppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oośśwwiiaaddcczzaamm,,
żżee brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze
zm.).

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

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór umowy

zawarta w dniu xx.xx.2015 r. w Gdyni, pomiędzy:
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10,  81 - 340 Gdynia,
reprezentowaną przez:
Marka DŁUGOSZA - Dyrektora

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

xxxxxxxxxxxxxxx

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem xxxxxxxxxx w Sądzie Rejonowym dla
xxxxxxxxxxx, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym płatnikiem podatku
od towarów i usług, posiadającymi numer identyfikacyjny NIP xxxxxxxxx, Regon xxxxxxxx, o
wpłaconym w całości  kapitale zakładowym wynoszącym xxxxxxxxxxxx zł / wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej, prowadzonej przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pod nr x, posiadającym
numer identyfikacyjny NIP xxxxxxxxx Regon xxxxxxxxx

reprezentowanym przez:

xxxxxxxxxxxxxxxx

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej, które
miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na
okoliczność jej zawarcia.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr NZ-
ER/II/PN/13/15, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
134 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sześciu samochodów  specjalnych
przystosowanych do ratownictwa wodnego, została zawarta umowa o następującej treści:
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§ 1.
Przedmiot dostawy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę samochodów
specjalnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym
postępowaniu, oraz ofertą wykonawcy. Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z opisem
technicznym samochodów stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa sześciu samochodów specjalnych xxxxxxxxxx
wyprodukowanych w 2015 r.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem
niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.

§ 2.
Zobowiązana Stron

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu sześciu samochodów
specjalnych xxxxxxxxxx fabrycznie nowych, nieużywanych, spełniających warunki
techniczne, warunki gwarancji oraz posiadających wyposażenie określone w załączniku nr 1
do oferty, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4.

§ 3.
Odbiór

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

2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowy nastąpi w salonie sprzedaży wskazanym
przez Wykonawcę na terenie Polski tj. xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego samochodu: książkę pojazdu, wyciąg
ze świadectwa homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną
przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

4. Z czynności odbioru samochodów zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający
zgodność dostarczonych samochodów z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku nr
1 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 dla każdego samochodu
wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.

5. W przypadku, gdy odbiór samochodów zakończy się wynikiem negatywnym, Wykonawca
usunie usterki wyszczególnione w protokóle odbioru w terminie nie dłuższym niż 6 dni od
umownego terminu dostawy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodów do
momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

§ 4.
Wynagrodzenie

Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości netto: xxxxxx zł, słownie
xxxxxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 podatek VAT w stawce 23 % i kwocie xxxxxxxxxxxx zł,
słownie xxxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 tj. brutto: xxxxxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxxxxxxxx złotych
00/100, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia xx.xx.2015 r., której kopia stanowi zał. nr 1 do niniejszej
umowy.
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§ 5.
Płatności

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.
xxxxxxxxxx

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

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
zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:

1) na silnik i podzespoły: -  (treść zgodnie z treścią oferty, min 36 m-cy bez
limitu kilometrów)

2) na powłokę lakierniczą: - (tresć zgodnie z treścią oferty, min  36 m-cy bez
limitu kilometrów )

3) na perforację blach: - (treść zgodnie z treścią oferty, min 72 m-ce bez
limitu kilometrów)

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

2. Wykonawca winien jest zapewnić obsługę serwisową i gwarancyjną dostarczonych
samochodów, zgodnie z zaleceniami producenta i na warunkach wskazanych w gwarancji
udzielonej przez producenta. Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w Stacji
Obsługi Samochodów wskazanej przez Wykonawcę, zlokalizowanej na terenie Trójmiasta,
adres serwisu gwarancyjnego: xxxxxxxxxxxxxxxx / (lub rozwiązanie równoważne wg
informacji zawartej w ofercie).

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 Stacjach Obsługi Samochodów zgodnie z zaleceniami
producenta i przy zachowaniu wymogów udzielonej gwarancji. 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 samochodów Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte
gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.

4. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem producenta
dostarczonych samochodów 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 dostarczone
samochody na nowe tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

6. Strony przyjmują okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jeżeli w trakcie jej pierwszych 24
miesięcy czas niesprawności samochodu wynikajacej z jego wad wyniesie pow. 30 %
okresu, Zamawiającemu w pierwszej kolejności przysługuje prawo żądania wymiany
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samochodu na nowy, a jeżeli w tym  również ujawnią się wady - Zamawiajacemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zwrotu pojazdu i żądania zwrotu kwoty równej
cenie pojazdu wskazanej w ofercie Wykonawcy

§ 7.
Kary umowne

1. Za zwłokę w dostawie samochodów objętych przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 4 łącznej kwoty brutto wydanych ze
zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

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

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

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

§ 8.
Termin dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy w
terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

2. Zamawiajacy zastrzega, iż w przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie wskazany w
ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 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 wykonania części umowy.

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

3.1 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.

3.2 Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w
inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienie 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) samochodów, które
wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia ich Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochody będące technicznym następcą
samochodów pierwotnie zaoferowanych.
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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 Zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanych samochodów oraz
wskazać model (typ/wariant/wersja) samochodów proponowanych 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
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

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 opisem technicznym samochodu)

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y
- przynależność do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów  specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

oświadczamy że6:

*nie należymy  do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należymy  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład
której wchodzą następujące podmioty: (wskazane poniżej lub lista w załączeniu)

Lp. Nazwa Adres
1.
2.

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

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

6 Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać
informacja czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - koniecznym
jest zamieszczenie / dołączenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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