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ROZDZIAŁ I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE.
Dane Zamawiającego:
Nazwa:
Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach
Adres:
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59
Telefon:
(42) 212 12 60
Fax:
(42) 212 12 60
Poczta elektroniczna: biuro@mzppabianice.pl
Strona WWW:
http://mzppabianice.pl/
Numer NIP:
731-203-06-29
Numer Regon:
101011155
Informacje wstępne:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2. dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych,
3. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4. nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP,
5. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,
6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7. żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy,
8. informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone w PLN,
9. nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i prowadzone w oparciu o ustawę
Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 roku, poz. 907 z
późniejszymi zmianami).
W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 , poz. 93 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego –
Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59) transportem własnym fabrycznie nowego (nieregenerowanego), nie
będącego przedmiotem ekspozycji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji samochodu
pogrzebowego, szczegółowo opisanego w pkt 2. Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu
prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Parametry techniczne samochodu:
a) rok produkcji – niestarzy niż 2013 rok
b) pojemność silnika – powyżej 1 900 cm3, silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę
ekologiczna emisji spalin EURO 5”
c) moc silnika – powyżej 85 KM
d) rodzaj silnika – wysokoprężny
e) kolor nadwozia – srebrny metalik
f) nadwozie specjalistyczne:
6-cio osobowa kabina (dwa rzędy siedzeń) z oddzielnym wejściem do drugiego rzędu siedzeń i
wydzielony przedział trumienny pełna ścianką działową o wymiarach co najmniej: długość 225
cm, szerokość 155 cm, wysokość 100 cm,
wnętrze przedziału trumiennego w całości wykonane z tworzyw sztucznych nie pochłaniających
zapachów, przy czym do linii okien stanowiące jednolity element (bez łączeń), w podłodze
schowek podpodłogowy,
wszystkie materiały użyte do wykończenia całego wnętrza przedziału muszą być odporne na
mycie pod ciśnieniem oraz dezynfekcję środkami chemicznymi.
g) ilość drzwi – co najmniej 4, przy czym tylne drzwi unoszone do góry o kąt nie mniejszy niż 10
stopni powyżej poziomu dachu lub dwuskrzydłowe, przeszklone otwierające się pod kątem 180
stopni.
h) wymiary zewnętrzne samochodu: szerokość – od 1 900 do 2 000 mm, wysokość - od 1 900 do 2 000
mm, długość - od 5 500 do 5 700 mm,
2.2. Wyposażenie:
a) we wnętrzu przedziału trumiennego musi być wózek wysuwany poza gabaryt samochodu, pokryty
stalą nierdzewną, posiadający blokady zabezpieczające przed przesuwaniem trumny (przód, tył,
boki), naroża przedziału pokryte blachą nierdzewną, relingi dachowe i uchwyty na wieńce,
b) wentylacja wyciągowa z wymuszonym obiegiem powietrza,
c) oświetlenie halogenowe,
d) szyby boczne (kabiny i przedziału trumiennego) wykonane ze szkła hartowanego termoizolacyjnie,
e) zasłony przedziału trumiennego,
f) system ABS+ASR+ASP + ESP,
g) wspomaganie układu kierowniczego, regulację kolumny kierowniczej,
h) regulacja kolumny kierowniczej,
i) ręczna skrzynia biegów 6-cio biegowa,
j) przednie światło do jazdy dziennej,
k) centralny zamek,
l) regulowane lusterka zewnętrzne,
ł) zderzaki w kolorze nadwozia,
m) alufelgi,
n) światła przeciwmgielne,
o) poduszki powietrzne - co najmniej dla kierowcy,
p) zamek centralny z pilotem,
r) autoalarm,
s) w kabinie kierowcy klimatyzacja,
t) w kabinie – tapicerka siedzeń z tkaniny, zagłówki z regulacją wysokości, podłoga wyłożona matą
gumową, podsufitka pokryta tkaniną, trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z
regulacją wysokości, szyby regulowane elektrycznie,
u) komplet opon zimowych z felgami aluminiowymi.
w) blokada dostępu do wlewu paliwa
x) koło zapasowe i zestaw narzędzi fabrycznych
z) apteczka gaśnica, trójkąt
2.3. Samochód winien posiadać:
a) świadectwo homologacji,
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

b) atest higieniczny.
Kod CPV – 34.11.40.00-9 - Pojazdy specjalne.
Wykonawca musi posiadać własny lub z nim współpracujący (na podstawie odrębnej umowy lub
porozumienia) autoryzowany przez producenta punkt serwisowy zlokalizowany w granicach
administracyjnych województwa łódzkiego.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w których Wykonawca dostarczy pojazd o
parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ. Ofertą równoważną jest dostawa środka transportu o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających
minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Na Wykonawcy istnieje obowiązek udowodnienia,
że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny z przedmiotem zamówienia wymaganym przez
Zamawiającego
Wykonawca udzieli na samochód będący przedmiotem zamówienia gwarancję na warunkach nie gorszych
niż niżej określone:
a) na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia
napędu i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub dla limitu przebiegu minimum 100 tyś. km.;
b) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy;
c) na perforację nadwozia – minimum 96 miesięcy.
Warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta
samochodu dla danego pojazdu, danej marki.
W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie,
w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy
w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki z obowiązkiem dostawy samochodu zastępczego
Zamawiającemu.
Warunki finansowe rozliczeń:
a) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy,
potwierdzający 100% zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy,
b) wynagrodzenia płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury,
c) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie
obowiązywania umowy.

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie – do 60 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
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d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w
ustawy.
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena
nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia”
B. posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień,
tj. dostawy samochodów specjalnego przeznaczenia: samochody do przewozu chorych, karawany, itp. o
wartości brutto minimum 70.000 zł każda i zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożone w ofercie dokumenty, ocena nastąpi według
formuły „spełnia – nie spełnia”
C. poświadczą – poprzez przedłożenie stosownych opisów i fotografii zawierających dane techniczne
i parametry - iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena
nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia”
D. nie są członkiem tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów jak inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
chyba że wykaże że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy tymi Wykonawcami.
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie

ROZDZIAŁ VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Dokumenty wymagane od Wykonawców dla stwierdzenia, czy spełniają oni wymagania ustawowe
(art. 24 i 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), w szczególności wymienionych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 231):
1. Odpowiednio do formy organizacyjnej:
 odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
lub
 odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami (wzór w SIWZ).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o
których mowa jest w art. 24 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z
późniejszymi zmianami (wzór w SIWZ).
4. Oświadczenie o pozostawaniu członkiem grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami (wzór w SIWZ).
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5. Formularz oferty (wzór w SIWZ).
6. Pozostałe dokumenty, jakie winien złożyć Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania
części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ),
b) folder – kartę informacyjną (DTR), na podstawie której Zamawiający będzie w stanie stwierdzić, że
proponowany przez Wykonawcę pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego warunki; zakres
zawartych w przedmiotowym dokumencie informacji (opis słowny, szkice i rysunki) winien
umożliwiać pełną identyfikację wszystkich postawionych przez Zamawiającego warunków;
Zamawiający dopuszcza załączenie folderu i/lub komputerowego wydruku i/lub własnoręcznie
sporządzonego opisu..
c) oświadczenie o posiadaniu własnego lub współpracującego (na podstawie stosownej umowy,
porozumienia) autoryzowanego punktu serwisowego (wzór w SIWZ).
d) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały zrealizowane należycie. Pod pojęciem
głównych dostaw Zamawiający rozumie samochodów specjalnego przeznaczenia samochody do
przewozu chorych, karawany, itp., w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia.
dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie - poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Uwagi:
 Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa
powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie
(np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Uwagi:
1) Wszystkie w/w dokumenty (o ile to jest konieczne) składać należy w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie
stosownego pełnomocnictwa.
3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa
powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, Zamawiający żąda wykazania, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie zamówienia
publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji Ponadto ustanawiają oni Pełnomocnika (lidera) do
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reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców winno by załączone do oferty. W przypadku złożenia oferty przez
konsorcjum, należy pamiętać o następujących zasadach:
a) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści
minimum następujące postanowienia:
 określenie celu gospodarczego i zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności w sposób
czytelny , nie budzący żadnej wątpliwości
 określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji zamówienia;
 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji
przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji;
 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (dotyczy dokumentów z punktu 1) niniejszego
Rozdziału), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN, przeliczanie
wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

ROZDZIAŁ VII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami – w języku polskim - w formie pisemnej.
Dopuszcza się inną formę porozumiewania się (poczta elektroniczna, faks) z zastrzeżeniem, że wszelkie
oświadczenia i dokumenty (w szczególności zapytania do treści SIWZ) zostaną przekazane
Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie. Adres poczty elektronicznej: biuro@mzppabianice.pl Każda ze
stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia na piśmie otrzymania korespondencji, nie mniej nie jest
to warunkiem koniecznym do powzięcia wiadomości o zaistniałym fakcie.
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę
zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego,
wskazany na stronie tytułowej.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Krzysztof Mondzielewski - tel. (42) 225-93-08 lub 728383-280
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa pkt.
4
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę, pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może tylko jeden raz, na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania
ofertą nie dłużej niż o 60 dni.

ROZDZIAŁ X.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Opis sposobu obliczania ceny.
a) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).
b) Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
c) Całkowita cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona liczbowo i słownie
oraz podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Wykonawca wypełnia formularz oferty według zawartych w nim wskazówek wpisując m.in.
wartości całkowite: cena netto, wartość podatku VAT i cena brutto przedmiotu zamówienia.
e) Cena brutto przedmiotu zamówienia jest brana przy ocenie najkorzystniej oferty cenowej.
f) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
g) Zamawiający na podstawie art. 87 ust 1-2 może poprawić oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
h) Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega zmianom w
trakcie realizacji umowy.
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ROZDZIAŁ XI.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
kryterium

znaczenie (waga) kryterium

A. Cena ...................................................................................................................................................................................................... 100%
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie
mniej, obliczone według wzoru:
Cenamin imum
 100
Cenai

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty
Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ofert brutto.

Uwagi:
1. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
ilość punktów przyznanych w ramach w/w kryteriów.
3. 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 celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

ROZDZIAŁ XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
a) Miejsce i termin składania ofert
Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi
wykonawcy oraz opisem „OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOCHODU POGRZEBOWEGO
DLA POTRZEB MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH - NIE
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03.12.2013 ROKU” i złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub
przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 03.12.2013 roku do godziny 1030. Wszystkie oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom, nie
otwarte.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu.
Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci
Zamawiającego, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas
wpływu.
Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty drogą pocztową oraz
pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
b) Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2013 roku o godz. 1045 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
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Uwagi:
1. Przedłużenie terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć
termin składania ofert, np. w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych
ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Zmiana, wycofanie oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem:
„ZMIANA/WYCOFANIE”.
3. Tryb otwarcia ofert
 Otwarcie ofert jest jawne.
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
 W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie; informacje te
odnotowywane są w protokole postępowania.
 W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle
w/w informacje na piśmie.
 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 Zamawiający poprawia w ofercie
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania, podając dane wybranego Wykonawcy oraz jego cenę,
wraz z uzasadnieniem jej wyboru, przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. Oprócz
wymienionych danych, Zamawiający przekaże dane pozostałych firm, które złożyły oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i
miejsce zawarcia umowy. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą winien się stawić
w terminie i miejscu wskazanym w piśmie.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których jest
mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
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Uwagi:
1. Wykluczenie z postępowania.
Wykonawcy nie spełniający wymagań określonych w art. 24 Ustawy podlegają wykluczeniu.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Odrzucenie ofert
Zamawiający zgodnie z artykułem 89 Ustawy, zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z ustawą;
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której jest mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
O odrzuceniu danej oferty Zamawiający informuje wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Informacja ta powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Ponowny wybór ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uznana została za
najkorzystniejszą, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy lub upłynął termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż możliwym jest
zawarcie umowy, w przypadku gdy Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złożonej ofercie.

ROZDZIAŁ XIV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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Odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

ROZDZIAŁ XVI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu będą mieć zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 roku, poz. 907)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1. Opis przygotowania oferty.
a) Wszystkie dokumenty ofertowe powinny być sporządzone w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
b) Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych przez wykonawcę
(osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego).
c) Zamawiający oczekuje wyłącznie aktualnych dokumentów przedstawiających stan faktyczny na
dzień złożenia oferty. W przypadku dokumentów określających formę organizacyjną podmiotu
ubiegającego się o zamówienie publiczne, za aktualne należy rozumieć dokumenty wydane nie
wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
d) Oferta winna być sporządzona na maszynie lub czytelnym pismem.
e) Oferta winna być trwale spięta.
f) Każda zapisana lub zadrukowana strona oferty winna być ponumerowana i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Nie spełnienie warunków z pkt. 1) ppkt. d), e), f) niniejszego rozdziału, może skutkować odrzuceniem
oferty.
Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową zawierającą:
A. ofertę według załączonego wzoru z uwzględnieniem następujących uwag:
 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonania
zamierza powierzyć podwykonawcom. Stosowna decyzja winna być poparta odpowiednim
oświadczeniem (wzór w siwz).
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. W przypadku złożenia
takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia
takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania.
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
 Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta może zawierać tylko jedną cenę przedmiotu
zamówienia. W przeciwnym wypadku zostanie wyłączony z postępowania.
 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, jaka zostanie umieszczona w ofercie (wzór
formularza oferty – pkt. 2 str. 15 SIWZ).
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
B.dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI SIWZ.
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2. Wzór oferty
........................................................,

Nazwa (firma) lub Nazwisko
imię oraz adres oferenta
nr tel. / fax.

dnia .............................................

OFERTA
Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59
Niniejszym składam(y) swoja ofertę w postępowaniu pn.:
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU POGRZEBOWEGO
DLA POTRZEB MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH
w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę brutto .................................................................... zł
(słownie brutto: ................................................................................................................................................................... zł)
w tym:
cena netto .................................................................... zł
(słownie netto: ................................................................................................................................................................... zł)
podatek Vat według stawki

............ %

w kwocie ........................................................ zł

(słownie podatek Vat: ................................................................................................................................................................... zł)
1. Deklaruję(my), iż moja (nasza) oferta spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania formalne
i techniczne. Nie wnosimy zastrzeżeń do zaproponowanych w dokumentach przetargowych ustaleń.
Proponujemy samochód marki …………………………. model …………………………..
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od daty składania ofert.
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminach wynikających ze Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. jednak nie dłużej niż w terminie …………… dni od daty podpisania umowy.
6. Akceptujemy wymagany termin i sposób płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.
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7. Akceptujemy udzielenie minimalnego wymaganego zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia okresu gwarancji, tj:
a) na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia
napędu i zawieszeniem – minimum ………… miesiące lub dla limitu przebiegu minimum ………… tyś.
km.;
b) na powłokę lakierniczą – minimum ………… miesięcy;
c) na perforację nadwozia – minimum ………… miesięcy.
8. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie:
...................................................................................................................................................................................................................................................
(należy podać Imię i Nazwisko, adres)

9. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) ** Wykonawca zastrzega niżej
wymienione informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

10. Załącznikami do niniejszej oferty są***:
*** wszelkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wskazane w rozdziale III SIWZ.

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
**

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
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3a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami.

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a
w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
2.
3.
4.

nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2013 r.

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
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3b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
o których mowa jest w art. 24 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z
późniejszymi zmianami.

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2013 r.

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
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3c. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zamówienie publiczne pn.
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU POGRZEBOWEGO
DLA POTRZEB MIEJSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W PABIANICACH
zamierzam(y) wykonać samodzielnie / niesamodzielnie*.
Zakres powierzonych czynności obejmuje**:
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

*- niepotrzebne skreślić
** - wypełnić w przypadku niesamodzielnego wykonania zamówienia
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3d. Oświadczenie Wykonawcy o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) o nazwie
……………………………….………………………………………

W skład w/w grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby
fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:
a) ………………………………………………………..
b) ………………………………………………………..
c) ………………………………………………………..
d) ………………………………………………………..

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

*- niepotrzebne skreślić
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3e Oświadczenie o posiadaniu autoryzowanego własnego lub współpracującego punktu serwisowego.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(-y), że posiadam(-y) własny lub współpracujący autoryzowany punkt serwisowy zlokalizowany
w:
1)

........................................................ przy

ulicy ............................................................................. .

2)

........................................................ przy

ulicy ............................................................................. .

3)

........................................................ przy

ulicy ............................................................................. .

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
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4. Wykaz wykonanych zamówień

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat głównych zamówień (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji, wraz z załączeniem dla
głównych (odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia) zamówień dokumentów
uwiarygodniających należyte wykonanie zamówień.
Lp.

Nazwa zadania, miejsce
wykonywania
zamówienia

Wartość
zamówienia

Termin wykonania
Data
Data
rozpoczęcia
zakończenia

Dane Zamawiającego
(nazwa, adres, tel.)

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
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ROZDZIAŁ XVII.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY

UMOWA NR …................. zawarta w dniu

………….....……

pomiędzy:
1. Miejskim Zakładem Pogrzebowym w Pabianicach (95-200) z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 57/59,
reprezentowanym przez Dyrektora Grzegorza Janczaka i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP
731-203-06-29, zwanym dalej "Zamawiającym"
a
2. firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę w
…………………………………………..
przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru
................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP……...........................…………..
oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1)……......................................................…………………………………………..
2)……......................................................…………………………………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 roku, poz. 907
z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez Wykonawcę 1 szt. fabrycznie
nowego samochodu osobowego marki …………………….. model ……………………… zwanego dalej „samochodem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wyposażenie i specyfikacja techniczna, zawarte są w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie przetargowej Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca przeniesie na własność Zamawiającego oraz wyda Zamawiającemu samochód w terminie
…………………………………… Do dnia wydania i odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko utraty lub
uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy.
2. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
3. W terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed datą wydania samochodu Wykonawca złoży u
Zamawiającego wolne od kosztów wszelkie dokumenty samochodu niezbędne do rejestracji samochodu we
właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu.
4. Nie później niż wraz z przekazaniem samochodu Wykonawca wyda Zmawiającemu wolną od kosztów
instrukcję obsługi oraz książkę serwisową samochodu. Wymienione dokumenty muszą być wydane w formie
papierowej i w języku polskim.
5. Wydanie samochodu potwierdzone będzie pisemnym protokołem zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.
§3
1. Strony ustalają, że cena brutto (wraz podatkiem VAT) sprzedaży samochodu, o którym mowa w § 1 wynosi
…………zł. (słownie złotych:…………………………………..……….), w tym wartość podatku VAT wynosi …………zł.
(słownie złotych:…………………………………..……….). Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z
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wykonaniem umowy, w tym cła, koszty transportu wyposażenia dodatkowego oraz koszty serwisu
gwarancyjnego.
2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30
dni od daty złożenia oryginału faktury VAT u Zamawiającego.
3. Za termin zapłaty ceny uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu zapłaty Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez
pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1:
1) jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji,
2) jest własnością Wykonawcy,
3) nie ma wad fizycznych ani prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem
jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia.
4) jest fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) i jest fabrycznie
przystosowany do przewozu osób,
5) posiada homologację dopuszczającą pojazd do ruchu i atest higieniczny.
2. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony,
potwierdzającym zgodność stanu technicznego oraz parametrów technicznych z warunkami umowy.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) Wykonawca zamierza przekazać samochód niezgodny z zapisami umowy,
b) w terminie do dnia ……………. Wykonawca nie wyda Zamawiającemu samochodu spełniającego wszystkie
wymogi określone w umowie,
2. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu w terminie, o którym mowa w § 2 umowy, Zamawiający
naliczy kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto samochodu, określonego w § 3, za każdy dzień
opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w pkt 1 lub
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości
brutto samochodu określonej w § 3 niniejszej umowy.
4. Kary umowne, o których mowa wyżej, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne,
wraz z pierwszym dniem opóźnienia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych przez wezwanie Wykonawcy do zapłacenia kary
umownej lub poprzez potrącenie przy zapłacie wynagrodzenia za wykonanie umowy – według wyboru
Zamawiającego.
6. W przypadku wezwania Wykonawcy do zapłacenia kary umownej, kary umowne będą płatne na podstawie
not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
8. Zapłacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokończenia realizacji umowy lub jej części ani żadnych innych zobowiązań umownych.
§6
1. Wykonawca udzieli gwarancji na zakupiony samochód:
a) na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu
i zawieszeniem – minimum ………… miesiące lub dla limitu przebiegu minimum ………… tyś. km.;
b) na powłokę lakierniczą – minimum ………… miesięcy;
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c) na perforację nadwozia – minimum ………… miesięcy.
Wykonawca oświadcza, że warunki i wyżej wymienione okresy gwarancji są nie gorsze ani nie krótsze niż
aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta oferowanego samochodu.
2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu, o którym mowa w § 4.
4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny, na zasadach przewidzianych przez producenta
samochodu.
5. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi przedłużeniami tego
okresu.
6. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych gwarancją w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać ww. naprawy i wymiany części w stacji serwisowej Wykonawcy lub
wskazanej przez Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia
reklamacji. W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym. Zamawiający ma prawo dokonać naprawy i wymiany na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§7
1. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego: …………………
………………………………………….
2. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: ………………
…………………………………………….
3. Zmiana osób do współpracy wymienionych w pkt 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej strony na piśmie.
Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień umowy.
§8
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany,
za zgodą obu Stron postanowień umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez
zwiększenia ustalonej ceny.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących Strony nie stanowi
zmiany lub modyfikacji treści umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym
zawiadomieniu.
3. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa
Wykonawcy.
4. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
5. Spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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