
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak sprawy: NZ -NTZ/ I/ PN/04/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa dwóch samochodów dla Morskiej
  Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 133.000,00 EURO

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 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zatwierdzam:

12.05.2008 DYREKTOR
                                  /-/
                              Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 99337-2008 w dniu 13.05.2008 r.
- na stronie www.sar.gov.pl  katalog: Zamówienia publiczne: w dniu 13.05.2008 r.
- w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń :
   w dniu 13.05.2008 r.

http://:@www.sar.gov.pl/
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1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: + 48 58  661 52 22
Zespół ds. Zamówień Publicznych: + 48 58  660 76 61
Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz.1655), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”, przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia- zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów tj.

samochodu osobowo-terenowego oraz samochodu osobowego 8 miejscowego
dostosowanego zarówno do przewozu osób jak i towaru, spełniających wymagania
określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i nr 2 SIWZ.

3.2. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie oddzielne części:

Część nr 1 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego
                      wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku,
Część nr 2 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego ośmio

miejscowego dostosowanego zarówno do przewozu pasażerów jak
                      i towaru, wyprodukowanego w 2008 roku.

3.3. Wspólny słownik zamówień ( CPV);
Część nr 1 : 34113300-5 (pojazdy terenowe), X009-9 (lewostronne układy kierownicze)
Część nr 2 : 34116000-3 ( pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób),
                             X009-9 (lewostronne układy kierownicze)

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla:
Części nr 1 zawarto załączniku nr 1 do SIWZ;
Części nr 2 zawarto załączniku nr 2 do SIWZ.

3.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treść SIWZ. Modyfikacji nie
będą podlegały kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób
oceny ich spełnienia. W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiający
niezwłocznie informacje o tym prześle wszystkim wykonawcom zaproszonym do
składania ofert. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

3.6. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w
niniejszej SIWZ.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
      Zamawiający w okresie realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje udzielenia
      zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części
      zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia
Realizacja Części nr 1 przedmiotowego zamówienia w terminie do 84 dni od dnia
                                     zawarcia umowy.
Realizacja Części nr 2 przedmiotowego zamówienia w terminie do 15 września 2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
5) są autoryzowanym przedstawicielem  producenta oferowanej marki samochodu.

7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach składających się na
ofertę wymaganych niniejszą SIWZ, na zasadzie kwalifikacji „ spełnia/ nie spełnia”.
Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki
wymagane przez Zamawiającego.

7.3. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymienione w punkcie 7.1 .
Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawę do wykluczenia
wykonawcy z postępowania.

7.4. W przypadku wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki wymienione w pkt.7.1. ppkt.1-3) wykonawcy składający wspólną

ofertę mogą spełniać łącznie.
2) warunek określony w pkt 7.1. ppkt 4) musi spełniać każdy z wykonawców

występujących wspólnie.
7.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

zgodnie z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga aby oferta zawierała:

8.1. Formularz oferty sporządzony wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
8.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22

ust. 1 ustawy Pzp – o treści wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ w
przypadku wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
o treści wg wzoru określonego w załączniku 4A i 4B do SIWZ w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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8.3. W przypadku, gdy wykonawca jest zainteresowany złożeniem oferty na
Część nr 1 i Część nr 2 zamówienia, wówczas formularz oferty wraz
z załącznikiem nr 1 do oferty sporządza oddzielnie na każdą część zamówienia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenie wymagane SIWZ przedkłada w jednym
egzemplarzu.

8.4. Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia wypełniona przez wykonawcę
wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 – dotyczy części nr 1  zamówienia, w
załączniku nr 6- dotyczy  części nr 2 zamówienia.

8.5. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten
składa każdy z wykonawców;

8.6. Aktualne świadectwo homologacji oferowanego samochodu wydane przez właściwy
organ państwa;

8.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.5 składa
dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz. 605).

8.8. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę i załączone do niej dokumenty nie jest upoważniona do
reprezentowania wykonawcy w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym).
Pełnomocnictwo z określeniem zakresu i podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania zgodnie z zapisem w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć do oferty.

8.9. W przypadku, wykonawców występujących wspólnie do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie
wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.

8.10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, ofertę należy złożyć w języku
polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się między
Zamawiającym a wykonawcą.

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Podczas oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się opierał na
tekście przetłumaczonym.

8.12. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych  za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

9.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
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9.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Nie
dopuszcza się formy elektronicznej.

9.3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o  wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynęła do Zamawiającego  na mniej niż 6 dni przed terminem składania
ofert.

9.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl .

9.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści SIWZ. Modyfikacji nie
będą podlegały kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób
oceny ich spełnienia. W przypadku zmodyfikowania treści SIWZ, Zamawiający
niezwłocznie informacje o tym prześle wszystkim wykonawcom , którym przekazał
SIWZ i umieści na stronie www.sar.gov.pl . Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla
wykonawców.

9.7. Osobami uprawniony do kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania
wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia są:

1) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych
Danuta JERECZEK Tel /fax:  +4858 660 76 61

2) w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia
Ryszard PLATA Tel: +4858 660 76 24 fax: +4858 660 76 48
Andrzej
TROJANOWSKI

Tel: +4858 660 76 12 fax: +4858 660 76 14

9.8. Osoba wymieniona w pkt. 9.7.1)  upoważniona jest do udostępnienia do wglądu
dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny
wniosek wykonawcy z zastrzeżeniem art.96 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Wymagania dotyczące wadium
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą  (art. 85)
11.1. Wykonawca jest związany ofertą  30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 SIWZ.
11.3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu

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

11.4.  Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić za zgodą wykonawcy.

http://:@www.sar.gov.pl/
http://:@www.sar.gov.pl/
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12. Opis sposobu przygotowania ofert
      Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad,
       których niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
12.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałego

nośnika pisma.
12.3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.4. Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz oświadczenie z art. 22

ust. 1 ustawy wg odpowiedniego wzoru określonego załącznikach nr 4-4B i wykaz
parametrów oferowanego samochodu sporządzonego wg. wzoru określonego w
załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ  muszą być złożone w formie oryginału. Pozostałe
dokumenty, których żąda Zamawiający mogą być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

12.5. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język
polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.

12.6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej zapisanej stronie
umieszczony podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty.

12.7. Wszystkie poprawki muszą być podpisane przez osobę  uprawnioną do podpisania
oferty.

12.8. Za podpis Zamawiający uznaje własnoręcznie złożony znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a w przypadku, gdy znak ten jest nieczytelny
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska znak ten musi być uzupełniony napisem
np. w formie pieczęci, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

12.9. Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zapisem w rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

12.10. Oferta musi być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczona Zamawiającemu w nienaruszonym
opakowaniu,  posiadać swój identyfikator zawierający nazwę i adres wykonawcy,
numer  faksu oraz opisana w następujący sposób:

                                                „ Oferta na Dostawę dwóch samochodów dla
                                                   Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
                                                   Nie otwierać przed 28.05.2008 godz 10:15 ”.
12.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być złożone w taki sam sposób jak oferta,
opisane w sposób wskazany w pkt. 12.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

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

12.13. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12.14. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów
określonych w niniejszej SIWZ.
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12.15. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

12.16. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
Pzp.

12.17. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w niniejszym
postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

13. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
13.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.
13.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich

wykonawców składających wspólną ofertę.
13.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą
współpracę tych wykonawców.

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

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Morska Służba Poszukiwania

i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (piętro II) do
dnia 28.05.2006 r. godz 10:00

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

14.2. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

14.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom, bez ich otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.4. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie w Sali Sztabowej  ( parter), dnia
28.05.2008 r. godz 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców składający
oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w tym cenę, termin wykonania, okres
gwarancji.

14.7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą być one
udostępnione.

14.8. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.4 i 14.5 SIWZ.
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15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Ceną oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy.
15.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty jako „Łączna cena oferty” .

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
15.3. Wykonawca w przedłożonej ofercie podaje całkowitą cenę na całość dostawy

stanowiącej przedmiot zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.

15.4. Cena oferty musi być zawarta na formularzu oferty, którego wzór określono w
załączniku nr 3 do SIWZ.

15.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów i uwzględniać obowiązujący w Polsce podatek VAT. Stawka VAT musi
być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

15.6. Wartość cenową należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
15.7. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
15.8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w

złotych polskich.

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

16.1. Zamawiający  oceni i porówna wyłącznie oferty nieodrzucone.
16.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena wykonania 100% 100

16.3. Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego formularza oferty,
którego wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ.

16.4. Cena wykonania określa łączną cenę oferty ( tj. z uwzględnieniem obowiązującego w
Polsce podatku VAT) wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie
koszty jakie poniesie wykonawca w związku z jego realizacją.

16.5. Punkty, które uzyska każda z ofert będą obliczane według następującego wzoru:
                                          C min

P=   C of     x 100
gdzie:

P- ilość punków jakie uzyska oferta badana
Cmin- Najniższa łączna cena oferty  spośród ofert
C of- łączna cena oferty  badanej oferty

16.6. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów 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.

16.7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która uzyskała największą
ilość punktów.

16.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w
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celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

16.10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty.

16.11. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

16.12. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

17.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje wymienione art. 92
            ust.1 pkt 1 ustawy Pzp;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający umieści na stronie

internetowej http://www.sar.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym  na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

17.4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp . O unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stornie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

17.6. Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.
1a ustawy Pzp.

17.7. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
17.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, że  zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w
art.93 ust 1 Pzp.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

http://:@www.sar.gov.pl/
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19.1. Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

19.2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.

19.3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

19.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

19.6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 19.5 , wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części wykonania umowy.

19.7. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały
określone w  załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w tym załączniku.

20. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej.
20.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179-183 ustawy Pzp.

20.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść protest do
Zamawiającego.

20.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy i w terminach
określonych w Dziale VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.4. Protest powinien  wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

20.5. Protest należy złożyć w sekretariacie Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa,
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w godzinach pracy Zamawiającego
tj. 7:30-15:30

20.6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

21. Postanowienia końcowe.
21.1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia jest jawny. Załączniki do

protokołu udostępnia się po dokonaniu najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.

21.2. Zamawiający nie ujawnia 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.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

21.3. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie lub faksem.
21.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania ofert

wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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21.5. 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.

22.  Załączniki  do SIWZ.
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis Części nr 1 zamówienia
Załącznik nr 2: Szczegółowy opis  Części nr 2 zamówienia
Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty
Załącznik
nr 4, 4A, 4B: Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia– dot. części nr 1

zamówienia
Załącznik nr 6 Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia– dot. części nr 2

zamówienia
Załącznik nr 7: wzór umowy
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WYDZIAŁ RR Załącznik nr 1 do SIWZ
14.04.2008
CPV: 34113300-5, X-009-9

Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia

1. Przedmiotem  Części nr 1 zamówienia jest dostawa jednej (1) sztuki
fabrycznie nowego samochodu z homologacją, wyprodukowanego nie
wcześniej niż w 2007 roku, minimum 5 osobowego o nadwoziu 5 drzwiowym
wraz z pakietami ubezpieczeniowymi (OC, AC, NNW) na okres 12 miesięcy,
o poniższych parametrach:

1.1  Wymiary i inne parametry
      - długość minimalna 4500 mm;
      - szerokość maksymalna  1950 mm;
      - wysokość całkowita (bez obciążenia) maksimum 1800 mm;
      - rozstaw osi minimalna 2630 mm;
      - liczba miejsc dla 5 - 7 osób;
      - pojemność bagażnika minimum 500 l;
      - pojemność zbiornika paliwa minimum 55 litrów;
      - masa własna maksymalna 2000 kg;
      - kolor samochodu srebrny lakier metalizowany.

1.2 Silnik, skrzynia biegów i układ jezdny
      - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem;
      - pojemność silnika minimum 1950 cm3;
      - liczba cylindrów minimum 4;
      - moc silnika minimum 103 kW;
      - maksymalny moment obrotowy, minimum 310 Nm;
      - skrzynia biegów manualna minimum 5-biegowa;
      - układ jezdny 4x4.

-  samochód będący przedmiotem zamówienia  musi spełniać normę
        emisji gazów spalinowych minimum EURO IV .

1.3 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa:
      - ABS;
      - EBD elektroniczny układ podziału siły hamowania;
      - ESP system stabilizacji toru jazdy;
      - trzypunktowe pasy dla wymaganej przepisami ilości osób;
      - zagłówki z regulacją wysokości dla wymaganej przepisami ilości osób;
      - poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu;
      - poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu;
      - reflektory ksenonowe świateł mijania i świateł drogowych;
      - przednie światła przeciwmgielne.

1.4 Wyposażenie wymagane:
      - klimatyzacja;
      - wspomaganie układu kierowniczego;
      - kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia;
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      - fotele przednie z regulacją;
      - kanapa tylna dzielona i składana;
      - obręcze kół stalowe minimum 16’’;
      - elektroniczny immobiliser;
      - autoalarm;
      - zdalnie sterowany centralny zamek na wszystkie drzwi;
      - elektrycznie sterowane szyby boczne drzwi przód i tył;
      - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
      - system kontroli odstępu podczas parkowania tyłem;
      - radioo-dtwarzacz CD z instalacją głośników (minimum 4 głośniki);;
      - CB radio;
      - system mapy elektronicznej z GPS;
      - hak holowniczy składany z homologacją, tzw Varioblock do przyczepy o
        masie min 2000 kg;
      - komplet opon terenowych (na teren lekki);
      - pełnowymiarowe koło zapasowe;
      - tapicerka welurowa w tonacji czarno-popielatej
      - kierownica po lewej stronie pojazdu.

1.5 Wymagane minimalne okresy gwarancyjne dla samochodu:
      - na silnik i podzespoły mechaniczne 36 miesięcy lub przebieg 100000km;
      - na powłokę lakierniczą 36 miesięcy;
      - na perforację blach nadwozia 120 miesięcy.

1.6 Inne wymagania:
- zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego
  jego wyposażenia, pakietów ubezpieczeniowych (OC, AC, NNW) na okres
  12 miesięcy ;
- Dostawca 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 ( koszt materiałów serwisowych

             i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający);
      - Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w Autoryzowanej Stacji
        Obsługi Samochodów wskazanej przez Dostawcę, zlokalizowanej na terenie
        województwa pomorskiego;
      - dostarczenie samochodu zastępczego nastąpi w sytuacji, gdy przewidywany
        czas naprawy będzie dłuższy niż 1 dzień;
      - samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki
        techniczne przewidywane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
        samochodów osobowo-terenowych poruszających się po drogach
        publicznych oraz warunki przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa
        Unii Europejskiej dla tego typu samochodu;
      - miejsce realizacji zamówienia stanowić będzie Autoryzowany Salon
        Sprzedaży Samochodów wskazany przez Dostawcę w ofercie;

Plik: At10-2008
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Nr sprawy: 2/NT-Z/ 2008 Załącznik nr 2 do SIWZ
CPV: 34116000-3 ( pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób),

X009-9 (lewostronne układy kierownicze)

Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia

1. Wstęp.
Niniejsze warunki techniczne dotyczą Części nr 2 zamówienia polegającej na
dostawie samochodu osobowego 8 miejscowego napędzanego silnikiem
wysokoprężnym z turbodoładowaniem z napędem przednim dostosowanym zarówno
do przewozu pasażerów jak i towaru w ruchu miejskim i drogowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 8 miejscowego fabrycznie
nowego z przedziałem pasażerskim i przestrzenią ładunkową wyprodukowanego nie
wcześniej niż w 2008r. o nadwoziu typu kombi, o poniższych parametrach :

2.1.1. Wymiary i inne parametry:
· długość całkowita min.5600mm
· szerokość całkowita z lusterkami / bez lusterek max 2400 / 1980mm
· wysokość całkowita max 2400mm
· rozstaw osi min.3700 mm
· dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000 kg
· objętość max. przestrzeni ładunkowej 10 - 11 m³
· długość przedziału ładunkowego nie większa niż 3400 mm
· długość przedziału ładunkowego za siedzeniami trzeciego rzędu 1200-

1600mm
· liczba miejsc – 8 osób
· napęd przedni
· kolor srebrny metalizowany.

2.1.2. Silnik i skrzynia biegów:
· silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem
· pojemność silnika 2100 – 2500 cm³
· moc silnika min. – 140 kM
· manualna skrzynia biegów
· emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy EURO IV.

 2.1.4.Bezpieczeństwo:
· ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie
· ASP – system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
· poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
· poduszki boczne dla kierowcy i pasażera
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· pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe dla wszystkich foteli
· przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło STOP, automatycznie włączane

światła mijania.

2.1.5.Nadwozie:
· nadwozie - dach średni,
· boczne listwy nadwozia
· odsuwane drzwi boczne ze stopniem po prawej stronie
· tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia 180 º z ogranicznikiem 90º

2.1.6.Wyposażenie wymagane:
· klimatyzacja na przód i tył
· elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
· elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz podgrzewane elektrycznie szyby

tylnych drzwi z wycieraczkami
· elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy
· pełne przeszklenie boczne i wszystkie szyby przyciemniane
· szyby w drugim rzędzie po lewej i prawej stronie odsuwane
· szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie uchylne
· układ kierowniczy ze wspomaganiem
· drugi rząd siedzeń 3- osobowy z uchylnym oparcie, składany, wyjmowany,

zagłówki
· trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy z uchylnym oparciem składany, wyjmowany,

zagłówki
· przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z regulacją przesuwu, pochylenia i

wysokości, z podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka, ogrzewane
(regulacja geometrii siedzień na 4 sposoby )

· pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z regulacją wysokości mocowania po
stronie kierowcy, tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera

· obicia foteli – tkanina tekstylna / welurowa
· wykładzina ścian przedziału ładunkowego z PCV do wysokości linii okien
· wykładzina podłogi – gumowa w przedziale przestrzeni ładunkowej i kabinie

kierowcy
· zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze
· podsufitka na całej długości dachu, formowana
· wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z uchwytami i kieszeniami
· zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza pasażerskiego i kabiny kierowcy
· przednie i tylne hamulce tarczowe
· fartuchy przeciwbłotne
· zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie ryglowany jednym pilotem
· immobilizer elektroniczny
· tempomat
· radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4 głośników,  – sterowanie z

kolumny kierownicy
· autoalarm obwodowy
· komputer pokładowy
· hak holowniczy składany z homologacją,tzw.varioblock oraz13 bolcowe gniazdo

elektryczne
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· zestaw telefoniczny głośnomówiący z modułem Bluetooth łączącym
bezprzewodowo telefon z odbiornikiem

· koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki pełne
· komplet opon zimowych z felgami
· przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i

2 rzędem siedzeń, szybko demontowana.

3. Samochód osobowy stanowiący przedmiot dostawy musi spełniać warunki techniczne
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów
osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane
przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów,
oraz spełniać normę emisji gazów EURO IV.

4. Samochód powinien mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

5. Gwarancja i serwis:

5.1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu dostawy udzieli Zamawiającemu gwarancji
zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:
· na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu kilometrów
· na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce
· na perforację nadwozia: min 8 lat
na podany powyżej okres licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z
książką gwarancyjną.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego
wyposażenia, pakietów ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy oraz
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
Zamawiającemu.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór formularza oferty

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

Dot:  postępowania znak sprawy: NZ- NTZ/ I /PN/04/08
Dostawa dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
podzielonego przez Zamawiającego na dwie oddzielne części:

Część nr 1 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego
                      wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku,
Część nr 2 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego ośmio

miejscowego dostosowanego zarówno do przewozu pasażerów jak
                      i towaru, wyprodukowanego w 2008 roku.

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………….…..fax…………………………………….

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

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

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
składamy ofertę na CZĘŚĆ nr ……..  przedmiotowego zamówienia
Oferujemy przedmiot zamówienia za:

1. Cenę netto………………..………….zł, słownie…………………………………… ……

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

2. Podatek VAT w stawce ……..%, w kwocie ………………………….............................zł,

słownie………………………………..........................................................................................

....................................................................................................................................................zł

3. Cena brutto (poz.1+2): ……………………………zł, słownie…….…………………………

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

4. Koszt ubezpieczenia pojazdu………………………………......….zł słownie…………..…

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

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

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

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

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ……………………………………………..
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Oświadczamy, że producent oferowanej marki samochodu udziela gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia, licząc od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego na następujących warunkach;

-Gwarancja na silnik i podzespoły…..……....lata lub …………………km
- Gwarancja na wady powłoki lakierniczej …………………………….lat
- Gwarancja na perforacje blach ……………………..………………….lat

- Oświadczamy ,że dysponujemy serwisem gwarancyjnym zlokalizowanym na terenie
województwa pomorskiego.
Adres serwisu gwarancyjnego usytuowanego najbliżej siedziby Zamawiającego:
……………………………………………………….……………………………………….
Oświadczamy, że jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej marki
samochodu.
Oświadczamy, że oferowany samochód jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny,
posiada wymagane prawem świadectwo homologacji, kartę pojazdu, atesty i certyfikaty.
Uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:

      Samodzielnie*
      Planujemy zlecić podwykonawcom następujące elementy zamówienia*
      -………………………………………………………………………..
      -………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655).
Oświadczamy, że akceptujemy warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w projekcie 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, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

 1) Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia
 2)…………………………………………
 3)…………………………………………
 4)…………………………………………
 5)…………………………………………

…………………………….. ……..…………………………….
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

--------------------------------
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA z art. 22 ust.1 ustawy Pzp
składany przez wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

………………………………………..……
              / pieczątka adresowa firmy wykonawcy/

Dot:  postępowania Dostawa dwóch samochodów dla Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, znak sprawy: NZ- NTZ/ I /PN/04/08

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Część nr …… zamówienia

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,     o
którym  mowa  w  art.  24  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655).

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 4A do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA z art. 22 ust.1 ustawy Pzp
składanego przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w ich imieniu.

………………………………………..……
              / pieczątka adresowa firmy wykonawcy/

Dot:  postępowania Dostawa dwóch samochodów dla Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, znak sprawy: NZ- NTZ/ I /PN/04/08

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Część nr …… zamówienia

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,

............................., dnia ...................2007r. .....................................................................................................................
Miejscowość                                                  Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu
                                                                       Wykonawców  (czytelny podpis albo podpis  i pieczątka z imieniem
                                                                        i nazwiskiem Pełnomocnika)
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Załącznik nr 4B do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA z art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Składanego we własnym imieniu przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia

………………………………………..……
              / pieczątka adresowa firmy wykonawcy/

Dot:  postępowania Dostawa dwóch samochodów dla Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, znak sprawy: NZ- NTZ/ I /PN/04/08

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Część nr ……zamówienia

oświadczamy, że nie  podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia na dostawę samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, poz, rej:NZ-NT/I/PN/04/08

Część nr 1 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego
                      wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku,

Marka, rodzaj i typ  oferowanego samochodu:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji : …

Lp. Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego
    dla Części nr 1

Przedmiot
zamówienia
oferowany przez
wykonawcę

1. Wymagane wymiary i inne parametry
1.1. Długość minimalna 4500 mm
1.2. Szerokość maksymalna 1950 mm
1.3. Wysokość całkowita (bez obciążenia) max 1800 mm
1.4. Rozstaw osi minimalna 2630 mm
1.5. Liczba miejsc siedzących nie mniej niż 5- nie więcej niż 7
1.6. Pojemność bagażnika  minimum 500 litrów
1.7. Pojemność zbiornika paliwa minimum 55 litrów
1.8. Masa własna maksymalna 2000 kg
1.9. Kolor samochodu srebrny lakier metalizowany
1.10. Nadwozie 5 drzwiowe
2. Silnik, skrzynia biegów i układ jezdny
2.1. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
2.2. Pojemność silnika minimum 1950 cm³
2.3. Liczba cylindrów minimum 4
2.4. Moc silnika minimum 103 kW
2.5. Maksymalny moment obrotowy, minimum 310 Nm
2.6. Norma redukcji emisji zanieczyszczeń: minimum EURO 4
2.7. Skrzynia biegów manualna minimum 5- biegowa
2.8. Układ jezdny 4 x 4
3. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa
3.1. ABS
3.2. EBD
3.3. ESP
3.4. Trzypunktowe pasy dla wymaganej przepisami ilości osób
3.5. Zagłówki z regulacją wysokości dla wymaganej przepisami

ilości osób
3.6. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu



23

3.7. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
3.7. Reflektory ksenonowe świateł mijania i świateł drogowych
3.8. Przednie światła przeciwmgielne
4. Wyposażenie wymagane
4.1 Klimatyzacja
4.2. Wspomaganie układu kierowniczego
4.3. Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
4.4. Fotele przednie z regulacją
4.5. Kanapa tylna dzielona i składana
4.6 Obręcze kół stalowe minimum 16”
4.7. Elektroniczny immobiliser
4.8. Autoalarm
4.9. Zdalnie sterowany centralny zamek na wszystkie drzwi
4.10. Elektrycznie sterowane szyby boczne drzwi przód i tył
4.11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
4.12. System kontroli odstępu podczas parkowania  tyłem
4.13. Radio-odtwarzacz CD z instalacją głośników (minimum 4

głośniki)
4.14. CB radio
4.15. System mapy elektronicznej z GPS
4.16. Hak holowniczy składany z homologacją, tzw. Varioblock  do

przyczepy o masie min 2000 kg
4.17. Komplet opon terenowych (na teren lekki)
4.18. Pełnowymiarowe koło zapasowe
4.19. Tapicerka welurowa w tonacji czarno-popielatej
4.20. Kierownica po lewej stronie pojazdu
5. Wymagane minimalne okresy gwarancyjne udzielone przez producenta

oferowanej marki samochodu
5.1. Gwarancja na silnik i podzespoły : minimum 36 miesięcy lub

przebieg 100.000 km
5.2. Gwarancja na powłokę lakierniczą  minimum 36 miesięcy
5.3. Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum120 miesięcy
6. Wymagana dokumentacja – w dniu odbioru  samochodu
6.1. Instrukcja obsługi w języku polskim
6.2. Wymagane prawem dokumenty samochodu, w tym; karta

pojazdu, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze świadectwa
homologacji

6.3. Polisy pakietu ubezpieczeniowego ( OC,AC, NNW) na okres 12
miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia

7. Inne wymagania
7.1. cena przedmiotu zamówienia musi  zawierać:

- cenę samochodu i całkowity koszt jego wyposażenia- zgodnie z
  wymaganiami zamawiającego
- koszt ubezpieczenia pojazdu-pakietu OC, AC, NNW na okres
  12 miesięcy;
- koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu
  zamówienia
oraz uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego,
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu
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należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia

7.2. Serwis gwarancyjny i koszty napraw w ramach gwarancji ponosi
wykonawca ( koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ponosi Zamawiający)
Okres gwarancji liczony od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu.

7.3. Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów
na terenie woj. pomorskiego

7.4. Wykonawca ( dostawca) musi zapewnić samochód zastępczy
przy naprawach trwających powyżej 1 dnia

7.5. Oferowany samochód musi spełniać warunki techniczne
przewidywane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
samochodów osobowo terenowych poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki przewidziane przez odpowiednie
przepisy Unii Europejskiej dla tego typu samochodu

7.6. Miejsce odbioru oferowanego samochodu- autoryzowany salon
sprzedaży samochodów wskazany przez wykonawcę.

Adres:

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 i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia na dostawę samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, poz, rej:NZ-NT/I/PN/04/08

Część nr 2 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego ośmio
miejscowego dostosowanego zarówno do przewozu pasażerów jak

                      i towaru, wyprodukowanego w 2008 roku.

Marka, rodzaj i typ  oferowanego samochodu:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji : ……

Lp. Przedmiot zamówienia wymagany
przez Zamawiającego dla Części nr 2

Przedmiot zamówienia
oferowany przez
wykonawcę

1. Wymagane wymiary i inne parametry:
1.1. długość całkowita nie mniejsza niż 5600 mm
1.2. szerokość całkowita z lusterkami max 2400mm
1.3. szerokość całkowita bez lusterek max 1980mm
1.4. wysokość całkowita max 2400mm
1.5. rozstaw osi minimum 3700 mm
1.6. dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000 kg
1.7. objętość max. przestrzeni ładunkowej 10 - 11 m³
1.8. długość przedziału ładunkowego nie większa

niż 3400 mm
1.9. długość przedziału ładunkowego za siedzeniami

trzeciego rzędu 1200-1600 mm
1.10. liczba miejsc – 8 osób
1.11. kierownica lewej stronie pojazdu
1.12. kolor srebrny metalizowany
1.13. nadwozie typu kombi
1.14. napęd przedni
1.15. samochód fabrycznie nowy z przedziałem pasażerskim

i przestrzenią ładunkową
2. Silnik i skrzynia biegów
2.1. silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym z

turbodoładowaniem
2.2. pojemność silnika 2100 – 2500 cm³
2.3. moc silnika min. – 140 kM
2.4. manualna skrzynia biegów
2.5. emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy

EURO IV
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3. Bezpieczeństwo
3.1. ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie
3.2. ASP – system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
3.3. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
3.4. poduszki boczne dla kierowcy i pasażera
3.5. pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe

dla wszystkich foteli
3.6. przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło

STOP,
3.7. automatycznie włączane światła mijania
4. Nadwozie
4.1. nadwozie - dach średni
4.2. boczne listwy nadwozia
4.3. odsuwane drzwi boczne ze stopniem po prawej stronie
4.4. tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia

180 º z ogranicznikiem 90º
5. Wyposażenie wymagane
5.1. klimatyzacja na przód i tył
5.2. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
5.3. elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz

podgrzewane elektrycznie szyby tylnych drzwi z
wycieraczkami

5.4. podgrzewane elektrycznie szyby tylnych drzwi z
wycieraczkami

5.5. elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie
kierowcy

5.6. pełne przeszklenie boczne i wszystkie szyby
przyciemniane

5.7. szyby w drugim rzędzie po lewej i prawej stronie
odsuwane

5.8. szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie
uchylne

5.9. układ kierowniczy ze wspomaganiem
5.10. drugi rząd siedzeń 3- osobowy z uchylnym oparcie,

składany, wyjmowany, zagłówki
5.11. trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy z uchylnym oparciem

składany, wyjmowany, zagłówki
5.12. przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z

regulacją przesuwu, pochylenia i wysokości, z
podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka,
ogrzewane  (regulacja geometrii siedzeń na 4 sposoby)

5.13. pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z
regulacją wysokości mocowania po stronie kierowcy,
tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera

5.14. obicia foteli – tkanina tekstylna / welurowa
5.15. wykładzina podłogi – gumowa w przedziale przestrzeni

ładunkowej i kabinie kierowcy
5.16. zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze
5.17. podsufitka na całej długości dachu, formowana
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5.18. wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z
uchwytami i kieszeniami

5.19. zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza
pasażerskiego i kabiny kierowcy

5.20. przednie i tylne hamulce tarczowe

5.21. fartuchy przeciwbłotne

5.22. zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie
ryglowany jednym pilotem

5.23. immobilizer elektroniczny

5.24. Tempomat

5.25. radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4
głośników,  – sterowanie z kolumny kierownicy

5.26. autoalarm obwodowy

5.27. komputer pokładowy

5.28. hak holowniczy składany z homologacją, tzw.
varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne

5.29. zestaw telefoniczny głośnomówiący z modułem
Bluetooth łączącym bezprzewodowo telefon z
odbiornikiem

5.30. koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki
pełne

5.31. komplet opon zimowych z felgami
5.32. przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową

w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń,  szybko
demontowana

6. Wymagane minimalne okresy gwarancyjne udzielone przez producenta
oferowanej marki samochodu

6.1. na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu
kilometrów

6.2. na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce
6.3. na perforację nadwozia: min 8 lat
7. Wymagana dokumentacja – w dniu odbioru  samochodu
7.1. Instrukcja obsługi w języku polskim
7.2. Wymagane prawem dokumenty samochodu, w tym;

karta pojazdu, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze
świadectwa homologacji

7.3. Polisy pakietu ubezpieczeniowego ( OC,AC, NNW) na
okres 12 miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia

8. Inne wymagania
8.1. Samochód stanowiący przedmiot dostawy musi

spełniać warunki techniczne przewidziane przez
obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
samochodów osobowych poruszających się po drogach
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publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy
prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego
typu samochodów.

8.2. Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała
koszty całkowitego jego wyposażenia, pakietów
ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy
oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i
przekazaniem samochodu Zamawiającemu.

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 i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Nr sprawy: 2/ NT-Z/ 2008
UMOWA DOSTAWY nr

zawarta w dniu                2008 r. w Gdyni
pomiędzy:

MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81- 340 GDYNIA
NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:

1/ Marka DŁUGOSZA – Dyrektora
2/ Krzysztofa FIDRYCHA  - Głównego Księgowego

a

z siedzibą w                                                                   ul.
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

1/

2/

§ 1.
Przedmiot dostawy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
„przetargu nieograniczonego” / poz. rej.NZ-NTZ/I/PN/04/08 / i przyjęcia złożonej oferty,
Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę….
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu ……….

2. 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.
       Zobowiązania stron.

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu
       samochodu ………..fabrycznie nowego, nieużywanego,
spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadającego wyposażenie
określone w załączniku nr …..  do SIWZ a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę
określoną w § 4.
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w
terminie do……………….

§ 3.
        Odbiór.

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

2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowo- ilościowy nastąpi w
…………………………………………………………………………. wskazanej
przez Wykonawcę na terenie województwa pomorskiego.

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

4. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający
zgodność dostarczonego samochodu z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku
nr 2 do umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanego 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.

§4.
Wynagrodzenie.

Strony ustalają / łączną cenę / za przedmiot umowy określony w § 1
w wysokości netto                     złotych / słownie:                                              zł /, plus
podatek VAT w kwocie                             zł, tj. brutto                                    zł /
słownie:                    złotych/ .

§ 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 Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
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2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 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…… …… 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. 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
wskazanych w książce gwarancyjnej.  Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie
objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.

3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych
samochodów w terminie określonym w książce gwarancyjnej.

4. 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.

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

§ 7.
              Kary umowne.

1. Za zwłokę w dostawie samochodu objętego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,5 % wartości samochodu określonej w § 4 wydanego ze
zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji samochodu Wykonawca
zapłaci 0,1 % wartości samochodu za każdy dzień zwłoki 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.
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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.
Wykonanie umowy.

      Wykonanie umowy nastąpi do dnia………………….

§ 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 PZP.

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

§ 10.

Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych 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
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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.

4. Załączniki do umowy:
1- formularz oferty
2- załącznik nr 1 do oferty

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

1/ 1/
2/ 2/

Radca Prawny:

1/
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