
ZAMAWIAJĄCY:

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”

34-700 Rabka-Zdrój,   Aleja Jordana 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr

240. poz. 1429,oraz z 2012 r. poz. 769), zwanej dalej ustawą

 W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Znak: RSS-I-1/2013



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ RSS-I-1/2013)
Dostawa pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem

dla Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 

234, poz. 1386, Nr 240.poz. 1429,oraz z 2012 r. poz. 769)–w trybie przetargu nieograniczonego.

Spis treści:

§1. Nazwa oraz adres zamawiającego;

§2. Tryb udzielenia zamówienia;

§3. Opis przedmiotu zamówienia;

§4. Termin wykonania zamówienia;

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

warunków;

§6. Wykaz oświadczeń i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu;

§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami;

§8. Wymagania dotyczące wadium;

§9. Termin związania ofertą;

§10. Opis sposobu przygotowania ofert;

§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

§12. Opis sposobu obliczenia ceny;

§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego;

§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia.

§18. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy.



§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Nazwa: Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”

Adres  34-700 Rabka-Zdrój,  Aleja Jordana 3

Tel.  606 350 261 ; e-mail: kmkrabka@poczta.onet.pl.; www.dziewięćsił.rabka-net.pl,

NIP 7352855342  , REGON 122555835 , 

Krajowy Rejestr Sądowy   KRS 0000418330

§2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych– (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 

poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429,oraz z 2012 r. poz. 769) zwanej dalej w treści 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia “ustawą”) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie ”SIWZ”) stanowi, wraz z 

załącznikami od nr-u 1 do nr-u 3 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego 

podczas całego prowadzenia postępowania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają właściwe przepisy określone w 

ustawie oraz przepisy szczegółowe określone w jej aktach wykonawczych.

§3. Opis przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego 

wielofunkcyjnego z osprzętem.

1. Pojazd o parametrach :

1) Konstrukcja przegubowa

2) Napęd hydrostatyczny 4x4

3) Kabina  ze światłami oświetlającymi drogę oraz drugimi oświetlającymi zakres roboczy, lusterkami, 

    obrotowym żółtym światłem ostrzegawczym.

4) Pneumatyczne amortyzowane siedzenie operatora, podłokietniki

5) Regulowana kolumna kierownicy

6) Ogrzewanie

7) Długość – max. 2400 mm

8) Szerokość – max. 1100 mm

9) Wysokość – max. 2000 mm

10) Silnik Diesel o mocy min. 35 KM

11) Waga – max. 1000 kg

12) Z przodu pojazdu „płyta czołowa” umożliwiająca szybką wymianę osprzętu

13) Wymiana osprzętu w systemie szybkiej wymiany bez użycia narzędzi

14) Możliwość zabudowy w przyszłości bez konieczności przeróbek urządzenia bazowego dodatkowych 

    sprzętów np. zamiatarki, osprzętu do zimowego utrzymania dróg, osprzętu do utrzymania terenów zieleni.
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Osprzęt dodatkowy:

Utrzymanie czystości:

15) Zbiornik o pojemności 400-500 litrów z rurą ssącą o długości min. 4m

16) Zespół min. 4 szczotek wraz z ssawą umożliwiający skuteczne zamiatanie powierzchni o szerokości min. 

      2100 mm (szczotki boczne z regulowaną wysokością i szerokością zamiatania, dysze zraszające na 

      każdej szczotce)

17) Zbiornik na wodę min 100 l

18) Myjka wysokociśnieniowa

2. Wyposażenie niewyszczególnione powinno być zgodne ze standardami dla tego typu pojazdu

3. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:

1) Dostarczony  pojazd, urządzenia na nim zamontowane, oraz osprzęt dodatkowy winny być fabrycznie    

    nowe, nie starsze niż z 2012 r z maksymalnym czasem pracy 30 motogodzin.

2) Wykonawca dostawy udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony pojazd, zamontowane na 

    nim urządzenia, oraz osprzęt dodatkowy na okres co najmniej 12 m-cy.

3) Maksymalny czas przystąpienia do usuwania awarii w okresie gwarancyjnym do 2 dni roboczych od 

    zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu, potwierdzonego pismem. W okresie gwarancyjnym wszelkie  

   koszty związane z usunięciem awarii ponosi Wykonawca dostawy (dojazd ekipy serwisowej, a w  

   przypadku niemożliwości usunięcia awarii w siedzibie Zamawiającego- koszt transportu do miejsca 

   naprawy- laweta, zabezpieczenie transportu itp.)

4) Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Wykonawcy na jego koszt przez cały okres 

   gwarancji tj. min 12 – m-cy. Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z  

   zaleceniami producenta i instrukcją obsługi, (wszystkie koszty związane z gwarancją i przeglądami  

   serwisowymi- np. dojazd do miejsca przeglądu, naprawy, pokrywa Wykonawca).

5) Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, ponosi Wykonawca.

6) Zapewnienie w dniu dostawy kompletnej dokumentacji pojazdu, oraz zamontowanych na nich urządzeń 

   (np. świadectwo homologacji), zgodnie z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami umożliwiające 

   zarejestrowanie i eksploatację.

7) Przeprowadzenie do dnia dostawy przeglądu technicznego „0” przez producenta pojazdu lub  

   autoryzowaną przez niego stację obsługi.

8) Przeszkolenie najpóźniej w dniu dostawy wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie  

   użytkowania pojazdu, urządzeń na nim zamontowanych, oraz osprzętu dodatkowego, potwierdzone  

   następnie protokołem szkolenia.

9) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (umożliwiającego wykonywanie czynności s 

   serwisowych w siedzibie Zamawiającego po upływie gwarancji jakości.

10) Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egzemplarze

11) Wszyscy Wykonawcy do złożonej oferty powinni dołączyć parametry techniczne oferowanego pojazdu.



4. Inne postanowienia

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. oferta swoim zakresem obejmować winna 

całość przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszej SIZW.

2) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

3) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

4) Nie przewiduje się dokonywania rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.

5) Nie przewiduje się aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert.

6) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

8) Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert 

równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych standardów technicznych, 

technologicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

powyższego stosowną dokumentacją.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 ustawy) 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z  art.67 ust.1 pkt.6 ustawy

§4. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji dostawy – do 31.07.2013 roku.

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

warunków.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego 

w SIWZ, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

§6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 

dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  

   wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie   

   wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  

   oświadczenia w  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia” wg  

   załącznika nr 2 SIWZ stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty).



4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega opłaceniem

   podatków, lub aktualne zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

   rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  

   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego

   Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  

   ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  

   odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  

   właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były opatrzone numerem sprawy: 

RSS-I-1/2013

Dla sprawniejszego udzielania odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie na adres 

e-mail: kmkrabka@poczta.onet.pl

Każda ze stron postępowania może żądać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej  zgodnie 

z art. 27 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiający udziela odpowiedzi na zasadach określonych w art. 38 ust 2 ustawy.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, dokonać zmian w treści SIZW, przekazując je niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ.

Jeżeli jest to niezbędne, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści SIWZ, informując o tym niezwłocznie wszystkich 

wykonawców, którym przekazano SIWZ.

6. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

Krzysztof Kowalcze tel. 606 350 261



§8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

§10. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta winna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIZW i musi być 

zgodna z wymaganiami ustawy oraz SIWZ.

2. Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) oferta musi być przygotowana pod rygorem nieważności w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika 

     pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,

2) każda kartka oferty może być parafowana przez osobę upoważnioną (na piśmie lub wpisaną w rejestrze)

    do podpisywania oferty,

3) każda poprawka w ofercie musi być parafowana i datowana przez osobę podpisującą ofertę,

4) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena,  

    określona w złotych polskich,

5) ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami 

    umieścić należy w kopercie wewnętrznej, którą dodatkowo należy umieścić w kopercie zewnętrznej.  

    Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być oznaczone: ,,Oferta – Dostawa pojazdu 

    specjalistycznego wielofunkcyjnego  z osprzętem RSS-I-1/2013”.

6) ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia,

3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub ich 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.

§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Rabczańskiej Spółdzielni  

    Socjalnej „Dziewięćsił”, 34-700 Rabka-Zdrój , Aleja Jordana 3, do dnia 04. 07. 2013r. do godz. 12:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego  w Rabce-Zdroju, Aleja Jordana 3

    w dniu  04. 07. 2013 r. o godz. 12:20.

3. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele wykonawców.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

    sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania  

    zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje, o których mowa w ust.5  

    przekazane zostaną niezwłocznie, na ich pisemny wniosek.



7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie  

    zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferty dotyczy.

§12. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca winien przedłożyć ofertę zawierającą ostateczną, sumaryczna cenę obejmującą kompleksową 

realizację zamówienia podając kwoty w odpowiednich pozycjach  formularza ofertowego. 

Oceniając oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto oferty.

§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert:

1) cena oferty- 90%, wg wzoru

                                              Najniższa cena ofertowa brutto
                             C  =  ---------------------------------------------- *100 *0,90
                                                Cena brutto oferty ocenianej

2) okres gwarancji (G) – 10%

G  = 2 pkt. za każde 12 miesięcy przyznanej przez Wykonawcę gwarancji + przeglądy gwarancyjne. 

Maksymalny okres przyznanej gwarancji na dostarczone pojazdy przez Wykonawcę może wynieść 60 

miesięcy.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów obliczonych 

według poniższego wzoru:

                                                                       S = C+ G
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie 

kryterium określonych w SIZW.

§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybrany wykonawca ma obowiązek niezwłocznie po powiadomieniu go o wybraniu oferty skontaktować się 

z zamawiającym i uzgodnić wszystkie kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach.



1. Ogólne warunki umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Niniejsza SIWZ stanowić będzie załącznik do zawieranej  umowy, stanowiąc jej integralną część.

§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy zatytułowanym “Środki ochrony prawnej”.

2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej wobec naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w ust. 1 przysługują również organizacjom zrzeszającym 

wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zatwierdzono

Rabka-Zdrój, dnia 26 czerwca 2013 r.

                                                                                                                



Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                            OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty: Dostawa pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem 
                 dla Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”

Zamawiający:     Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił”                                       
                         34-700 Rabka-Zdrój, Aleja Jordana 3

Wykonawca (nazwa): 

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

adres: ul. ................................................ nr ......./...... miejscowość: ..................................................................

kod: ....... - ............; powiat: ............................................; województwo: ..........................................................

tel. (.....) .........................................; NIP: ..............................................; REGON: ............................................

http:// www. ...........................................................; e-mail: ................................................................................

1. Oferowana przez nas cena za dostawę  pojazdu  specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem na 

zasadach określonych w SIWZ  RSS-I-1/2013 wynosi :

 Cena Ofertowa (netto słownie): ...................................................................................................................... zł

 VAT 23%(słownie):...........................................................................................................................................zł

Cena Ofertowa brutto(słownie)....…………………………………………………………………………...zł

3. Okres realizacji przedmiotu umowy: Termin realizacji dostawy – do 31.07.2013 roku.

4. Okres gwarancji jakości: .............. miesięcy (min. 12 m-cy; max 60 m-cy), dot. gwarancji, przeglądów

gwarancyjnych, materiałów i robocizny itp., dla realizacji obsługi gwarancyjnej na zasadach określonych w 

SIWZ RSS-I-1/2013

5. Warunki płatności: 14 dni od dostarczenia faktury zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Termin przystąpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji 

jakości na dostarczony przedmiot zamówienia : w ciągu ........... dni roboczych od daty wezwania do ich 

usunięcia. (max. 2 dni ). Termin usunięcia awarii do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii i usterek.

7. Oświadczamy, że:

1) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc wraz z dniem przypadającym 

na termin składania ofert;

2) oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie cechy zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ

3) oferujemy okres gwarancji jakości, który wynosi …... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 



4) akceptujemy proponowane przez Zamawiającego warunki płatności i wyrażamy zgodę na

14 dniowy termin płatności faktury licząc od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego

5) oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 

(wzór umowy) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

6) zobowiązujemy się o niezwłocznego potwierdzania otrzymanych: oświadczeń, zawiadomień oraz 

innych informacji  drogą elektroniczną.

7) Na podstawie art. 26 ust. 2 d składam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)* 

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

(Nazwa podmiotu, forma prawna  podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.)

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

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

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

Oświadczam/y, że nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

8)   składając  ofertę  w  trybie  „przetargu  nieograniczonego”  na  „Dostawę  pojazdu  specjalistycznego 

wielofunkcyjnego z osprzętem” w imieniu reprezentowanej Firmy oświadczam/my, że zapoznałem się  

z  warunkami  przetargu  i  przyjmuję  je  bez  zastrzeżeń  oraz  uzyskałem  niezbędne  informacje  do 

przygotowania oferty.

*nie potrzebne skreślić

8.  W wypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

1) Zawarcia  Umowy na  warunkach  podanych  w  przetargu,  w miejscu  i  terminie  wyznaczonym przez 

Zamawiającego,

9.  Osoba wyznaczona do kontaktu w postępowaniu…………………..………....nr tel……………………….

Miejscowość: .................................................................

Data: .......................... …...2013 r.

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

                                                                                                                                               Podpis(y) osoby(ób) upoważnionej(ych)

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ
wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 
poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240.poz.1429, 
oraz z 2012 r. poz.769).

WYKONAWCA:
    

 

  
                                                                  OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

                    Dostawa pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem 
                                    dla Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zgodnie z którym 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło  w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości 
umowy;

                             

pieczęć wykonawcy



2)  wykonawców,  w  stosunku  do których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  
z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  
w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;



10)  wykonawców,  którzy  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo  
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zmian.);

11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ 
na wynik prowadzonego postępowania;

12) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

                                                                                                                
 ...........................................................                                   …...........................................................................
               (miejscowość, data)                                                                               podpis(y)*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty



Załącznik nr 3 do SIZW
WZÓR   

UMOWA  U-1/RSS-I-1/2013
Zawarta w dniu ....................... 2013 roku

pomiędzy:
Rabczańską Spółdzielnią Socjalną „Dziewięćsił”
z siedzibą w Rabce-Zdroju, Aleja Jordana 3 
Tel. 606 350 261;  e-mail  kmkrabka@poczta.onet.pl;  www.dziewięćsił.rabka-net.pl
NIP 7352855342, REGON 122555835
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000418330
zwanym dalej w części umowy “Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu :
Członka Zarządu:

a

………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w części umowy “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240. poz. 1429,oraz z 2012 r. poz. 769) w trybie przetargu nieograniczonego, została 
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego 
wielofunkcyjnego z osprzętem TYP ….................................... o parametrach technicznych i na 
zasadach dostawy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ-RSS-I-
1/2013), stanowiącej wraz z ofertą przetargową Wykonawcy integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) dostawę 1 sztuki pojazdu, o których mowa w ust. 1
2) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
pojazdu opisanych w ust. 1, na terenie miasta Rabka-Zdrój.
3) obsługę gwarancyjną pojazdów.

§ 2
TERMIN realizacji przedmiotu zamówienia
1. Termin realizacji dostawy- do 31.07.2013 roku.
2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się dostawę do siedziby Rabczańskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” 34-700 Rabka-Zdrój, Aleja Jordana 3,  kompletnego pojazdu, o 
parametrach żądanych w SIWZ-RSS-I-1/2013 wraz z całą wymaganą dokumentacją, potwierdzoną 
przez strony na protokole odbioru przedmiotu umowy. Koszty i ryzyko dostawy pojazdu do miejsca 
opisanego w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca .

mailto:kmkrabka@poczta.onet.pl


3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone żadne 
wady w dostarczonym pojeździe lub niekompletności w dokumentacji, Zamawiający niezwłocznie 
dokona jego odbioru, potwierdzonego na protokole odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego 
przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, przy czym wyznaczenie nowego terminu odbioru 
przedmiotu umowy nie powoduje przesunięcia wyznaczonego w ust. 1 terminu realizacji 
przedmiotu umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej 
za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający:
a) może odstąpić od całości umowy 
b) może żądać dostarczenia nowego pojazdu wolnego od wad, ustalając nowy termin odbioru 
końcowego przedmiotu umowy (przy czym wyznaczenie nowego terminu odbioru przedmiotu 
umowy nie jest równoznaczne z przesunięciem wyznaczonego w ust. 1 terminu realizacji 
przedmiotu umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej 
za niedotrzymanie terminu jego realizacji) ,
c) może przedmiot umowy odebrać po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do zmniejszenia się 
wartości użytkowej przedmiotu umowy wskutek stwierdzonych wad (w przypadku, gdy 
Wykonawca zgodzi się na obniżkę wynagrodzenia w wysokości proponowanej przez 
Zamawiającego).
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
podczas odbioru wad.

§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie         w wysokości .................zł (słownie………………….........)+ podatek VAT 23% 
Razem brutto……………......zł (słownie…………………………………………….........................)
2. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; posiada NIP .............................
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

§ 4
ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przez okres pierwszych ……… miesięcy 
eksploatacji dostarczonego pojazdu przeglądów gwarancyjnych na koszt własny (dotyczy zarówno 
usługi,  jak i materiałów).

§ 5
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest bez wad, w pełni odpowiada 
wymaganiom jakościowym oraz posiada parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w 
SIWZ  RSS-I-1/2013.
2 Jeżeli w ciągu pierwszych 30 dni eksploatacji Zamawiający stwierdzi, że dostarczony pojazd  nie 
spełnia parametrów technicznych, deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 60 
dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy zwróci Wykonawcy pojazd bez ponoszenia żadnych 
kosztów i otrzyma zapłacone wynagrodzenia.
Miejscem wydania zwracanego pojazdu będzie miejsce ich dostawy, o którym mowa w §2 ust. 2.



3. Wykonawca udziela gwarancji na cały pojazd na okres …....... miesięcy licząc od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
4. W okresie trwania gwarancji jakości Wykonawca przystąpi do usunięcia na koszt własny 
wszelkich awarii i usterek pojazdu w ciągu ......... dni roboczych od czasu ich zgłoszenia 
przekazywanego e-mailem, następnie potwierdzanego na piśmie. Termin usunięcia awarii i usterek 
wynosi 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
5. Okres obowiązywania gwarancji przedłuża się o okres dokonywania napraw / usuwania 
usterek.

§ 6
KARY UMOWNE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu umowy- 0,1 % ceny umownej brutto za 
każdy dzień
zwłoki
2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% ceny umownej brutto,
3) za niedotrzymanie terminu przystąpienia do usuwania awarii bądź usterki, oraz terminów 
dokonywania
przeglądów gwarancyjnych – 0,1 % ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki ponad podane w 
ofercie
terminy.
4) za niedotrzymanie terminu usunięcia awarii bądź usterki, – 0,1 % ceny umownej brutto, za 
każdy dzień
zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku 
gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.

§ 7
USTALENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyłącznie na 
zasadach
określonych w art. 144 ustawy, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy 
wystąpią
okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie 
rozstrzygał sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe zapisy 
SIWZ, a także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są SIZW oraz oferta przetargowa Wykonawcy, które stanowią 
integralną część umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

              ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

Uwagi!
Ostateczna treść umowy zostanie skorygowana stosownie do treści oferty


