
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS 

DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DLA  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W ŻYCHLINIE 

 

 

 

Zamawiający:  POLSKIE STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W ŻYCHLINIE 

NIP: 775-168-68-52 

ADRES: 99-320 ŻYCHLIN UL. DOBRZELIŃSKA 6 

TEL. 24 285 37 77 

DODZ. URZĘDOWANIA : 7.30 -15.30 

 

 

              Zatwierdzam  

 

 

 

 



I.  Nazwa i adres zamawiającego  

     Zamawiający :   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem  

                                 Umysłowym Koło w Żychlinie       

Adres zamawiającego:   99-320  Żychlin  ul. Dobrzelińska 6  

Telefon:  24 285 37 77 kom. 600 588 480 

E-mail :  zk.zychlin@psouu.org 

 

II. Tryb   udzielenia  zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
ograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. 
UU. Z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami, zwanej w dalszej części PZP. 

Miejsce  publikacji ogłoszenia o przetargu:       
 -Biuletyn Zamówień Publicznych,       
 -Strona Internetowa Gminy Żychlin /www.gmninazychlin.pl/   
 -Tablica Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

III. Przedmiot zamówienia   

 Przedmiotem zamówienia jest  sprzedaż oraz wydanie   PSOUU Koło Żychlinie fabrycznie 
nowego samochodu typu bus-9 osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, 
wyprodukowanego w 2014 roku o następujących parametrach techniczno użytkowych: 

Lp. Parametry techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego 
 Nadwozie 
1. Nadwozie 9-osobowe, wyprodukowane w 2014 r. 

2. Homologacja auta  bazowego- 9-osobowe 

3. Kolor 

4. Wysokość pojazdu do 2300 mm 

 Napęd 
1. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności skokowej do 2300cm3 

2. Moc silnika nie mniejsza niż 130 km, rodzaj paliwa -olej napędowy  

3. Manualna skrzynia biegów 

 Wyposażenie  
1. Immobiliser 

2. Centralny zamek sterowany pilotem 
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3. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe  

4. Wspomaganie układu kierowniczego  

5. Układ hamulcowy z ABS  

6. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane 

7. Skrzynia 6-biegowa mechaniczna manualna 

8. Klimatyzacja z regulacją  

9. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

10. Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy 

11. Składany i wyjmowany 3-ci rząd siedzeń 3 miejscowy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

CPV: 34.10.00.00-8- samochody osobowe   

2.Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi prawne i 

techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie co potwierdzone zostanie stosowna 
dokumentacją dołączoną  do pojazdu. 

3. W ramach przedmiotu umowy , w momencie jego odbioru, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu nieodpłatnie następujące dokumenty:    
 - instrukcje obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim,   
 - kartę gwarancyjną w języku polskim      
 -komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu, 

4. Na dostarczony samochód osobowy bus 9-osobowy Wykonawca udzieli co najmniej:
 -24-miesięcznej gwarancji na podwozie, silnik i podzespoły   
 -36-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą,     
 -96-miesięczną gwarancję na perforację blach nadwozia ,licząc od dnia zakończenia      
odbioru przedmiotu zamówienia 

5. Serwis gwarancyjny ma obejmować cały kraj. 



IV. Termin realizacji zamówienia 

        Zamówienie należy zrealizować do 31.03.2014 roku 

    V .   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia tych warunków                 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
określone w art. 22 ust. 1.PZP dotyczące:        

-  posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności , jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia  

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

- sytuacji ekonomicznej  i finansowej  

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust, 1 i 2 PZP. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
podanych w SWIZ)  dołączonych do oferty        

   VI.  Wykaz oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu    

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i 

doświadczenia  
4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym 

VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  
Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia , oraz 
informacje przekazywane będą w formie: -  pisemnej , -faksem na nr 24 2853777  
-e-mail zk.zychlin@psouu.org.pl 

2. Zamawiający pisemnie  zaprosi do składania ofert Wykonawców ,którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu  

3. Wraz z zaproszeniem do złożenia ofert Zamawiający przekazuje SIWZ 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie , przed 



upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany informacja o 
wprowadzeniu takiej zmiany, o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Żychlin oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom zaproszonym 
do złożenia ofert. 

5. Do kontaktowania z Wykonawcami Zamawiający upoważnia  
 -Panią Elżbietę Woźniak- Wiceprzewodniczącą Zarządu PSOUU Koło w Żychlinie-
tel.24 2853777 kom. 600588480 

VII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania z ofertą  

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 15dni Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od 
dnia składania ofert. 

X. Opis sposobu składania ofert  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

3.  Oferta  powinna być złożona w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 

4.Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z 
orginałem. 

5.Ofertęnależy umieścić w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu np. Kperta  zaadresowanym: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie –OFERTA NA 
ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO 

Nadawca: 

Zgodnie z art.84.PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę , o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 
przed terminem składania ofert.  

 

 



XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert Wykonawców 
zaproszonych do ich złożenia. 

1.Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert winni je złożyć w siedzibie Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie 99-320 Żychlin 
ul. Dobrzelińska 6 w terminie 15.11.2013 do godz.9.00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana i otrzyma kolejny nr.  

3. Otwarcie ofert Wykonawców zaproszonych do ich złożenia nastąpi 15.11.2013 roku o 
godz. 9.30 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Żychlinie 99-320 Żychlin ul. Dobrzelińska 6. 

4. Informacje dot. Sumy przeznaczonej  na realizację zamówienia oraz adresy zaproszonych 
wykonawców przekazuje wszystkim Wykonawcom na ich wniosek. 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty. 

1.Zamawiający dokona oceny ofert, które złożą zaproszeni wykonawcy na podstawie poniżej 
przedstawionych kryteriów:          

Cena brutto- znaczenie 50% ; Gwarancja na podzespoły, podwozie ,moc silnika , koszty 
eksploatacji, gabaryty , dod. wyposażenie  - znaczenie 50%  

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty. 

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego     

XIV. Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP , odwołanie w niniejszym 
przypadku przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenie oferty odwołującego   

       2. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

 



XV. Inne istotne warunki zamówienia  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  
7. Zamawiający oceni oferty Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.  

 

Załączniki: 
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
3.Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i 
doświadczenia  
4.Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem 
technicznym 
5.Formularz ofertowy ,  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

    

     

 

 


