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S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 

Z a m ó w i e n i a    (SIWZ)  

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: 

Nazwa Zamawiającego: FUNDACJA NOWA WOLA 
Adres Zamawiającego: Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo 
NIP: 9662097724 
REGON: 361609595 
Tel: (85) 667 23 06 
E-mail: wtz.nowawola@o2.pl 

Adres strony internetowej: http://fundacjanowawola.pl/ 
Godziny urzędowania (pracy): 
 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.
U. z 2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie
przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 

w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod 
nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

3.1.  Przedmiot zamówienia  

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego 
wyprodukowanego w roku 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego 9-cio miejscowego 
(8pasażerów + 1 kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z co najmniej 
jednym miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego wymagania: ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137), 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 poz. 
951), dla WTZ w Nowej Woli. 

3.1.2  Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi 
mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. 

3.1.3  Przeznaczenie pojazdu 
Pojazd przeznaczony  do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3.2. Wymagania formalne. 
3.2.1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach 

prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki 
określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony 
samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, 
instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację 
pojazdu.   

3.2.2. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi 
być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 

3.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować spełnienie przez oferowany pojazd 
wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. 

3.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, 
zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, w tym wymagania dotyczące przystosowania 
do przewozu osób niepełnosprawnych: 1) dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z 
możliwością szybkiego demontażu, jeden fotel zamiennie z wózkiem inwalidzkim), 2) 
najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do 
pojazdu, 3) podsufitka tapicerowana; boczki wykończone tworzywem lub tapicerowane, 4) 
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tapicerka foteli w pojeździe jednakowa, 5) podłoga z tworzywa antypoślizgowego, łatwo 
zmywalna, na całej długości pojazdu lub inna, 6) oznakowanie pojazdu zgodne z 
przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. 

3.2.5.  Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura 
sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej 
potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób 
niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na 
wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i 
modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. 

3.3. Wspólny Słownik; Kod CPV: 34110000-1 Samochody osobowe 
      
4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną ilość części spośród wymienionych w pkt. 3.1. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, zamawiający nie przewiduje aukcji 

elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. 
 
8.    Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

8.1.  Wymagany termin do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 

8.2. Miejscem dostawy jest teren siedziby Zamawiającego. 

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

9.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego, 

- spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenia  w zakresie: 

9.2.1  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

9.2.2  braku podstaw wykluczenia 

9.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych 

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załączników do SIWZ, 

załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

załącznik nr 4 dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania. 

  9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający 
dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów 
na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) 
naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki 
techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym 
przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku 
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Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle 
przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

b) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do 
przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to 
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

 
9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

oraz braku podstaw do wykluczenia;  

9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

  Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy; 

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

 

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

          

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi 

zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają 

w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

e) Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie 

Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.5, w odniesieniu do tych 

podmiotów.  
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9.4.5 Braku podstaw wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o 

braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące 

dokumenty; 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 

ustawy; 

 

9.4.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 

9.4.5, składa odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 

b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. b) stosuje się odpowiednio. 

 

9.4.7 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 

informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, 

składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 

 

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 

do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 

celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w 

sposób umożliwiający ich identyfikację.  
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9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki 

podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w pkt. 9.4.5, 9.4.6 i 9.4.7 wymagane jest załączenie do oferty 

dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach 

określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  zamówienia innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik Nr 2 do SIWZ) 

informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 

podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  

specyfikacji.   

 12.2  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.  wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.1 Oferta musi zawierać: 

a) Ofertę cenową zgodną z załączonym  formularzem ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik  Nr 2 do niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży „Opis 

przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SIWZ, 

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.3  (załącznik nr 3 i 4 SIWZ), 

c) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 

pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 

pełnomocnika do tej czynności, 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.5 

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 

wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: 

„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na 

wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie 

opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
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13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz 

pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci 

muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby 

upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów 

musi być złożone w formie oryginału.  

 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej 

musi być złożony w formie oryginału. 

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego 

były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w 

innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę 

elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub e-mailem jest zobowiązana na 

żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. Adres email został podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i 

dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie 

pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym 

składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za 

pośrednictwem e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie 

wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.    

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

 

W godz.:  od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:00  

1) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia i dot. procedury udzielenia zamówienia  

     Publicznego- Jarosław Szczerbacz – tel. 66-86-17-777, e-mail: wtz.nowawola@o2.pl 

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.  

17.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy– nie jest wymagane; 
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19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  

19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Zakup i dostawa samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 

w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod 

nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III” 

„Nie otwierać przed 29.11.2016r. ,godz. 12:30”. 

20. Miejsce i termin składania ofert.

  20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Nowej Woli 89, 16-050 Michałowo, w 

terminie do dnia 29.11.2016 r. do godz.  12:00       

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: w Nowej Woli 89, 16-050 Michałowo 

w dniu 29.11.2016 r. godz. 12:30 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach 

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji 

składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

22. Sposób obliczenia ceny oferty

22.1 Oferta winna być wyrażona w PLN i musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę 
obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem  wszystkich opłat i podatków 
ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.  

22.2  Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i 
usług. 

22.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone 
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z 
tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

22.4 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 
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22.5 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

22.6  W okolicznościach o których mowa w pkt.22.5 zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami 

22.7  W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona 

oceny ofert     na podstawie  kryterium: najniższa cena brutto 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 

pkt. 

22.8 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującego wzoru: 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 100 

gdzie: 

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

- Cb – cena oferty badanej 

- 100- wskaźnik stały 

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego

23.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

23.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

23.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

23.1.4 Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt. 23.1.1 na stronie internetowej. 

23.3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 

23.3.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

24. Istotne warunki umowy

Wzór umowy stanowi Zał. Nr 1 do SIWZ

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

25.1.  Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku zaistnienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

25.2.  Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od 
przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest 
oświadczenie producenta.  
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