
 
 

 
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

Zamawiający: 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE „Przyłącz się do nas” 

z siedzibą w Bramkach ul. Pónocna 18 

05-870 Błonie 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

„Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w celu dowożenia uczestników na zajęcia”.  

  

Tryb zamówienia: 

Przetarg Nieograniczony 

 

Sprawa nr ZP.WTZ.1/2020 
 

Przedmiot główny: 
 
Kod CPV 34121000-1 

 

 

 

UWAGA! 

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 117) Domu Pomocy 

Społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05-870 Błonie.  

 

Bramki, sierpień 2020 r 

 



 
 

 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:  

 
Krajowe Stowarzyszenie „Przyłacz się do nas” 

Bramki ul. Północna 18, 05-870 Błonie, Polska 

KRS: 0000051970, NIP 118-14-95-111 

tel. (22) 725-61-27 wew. 136, faks (22) 725 60 66 

strona:  www.kswi.org.pl 

adres e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.  z 2019r. poz. 1843) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a 

następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa).  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji 2020 dla potrzeb Warszatu Terpaii 

Zajęciowej,  zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Ilość - 1 sztuka.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik  nr 1 do SIWZ.  

IV. Termin wykonania zamówienia.  

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

- nie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1) nie podlegają wykluczeniu; 

1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu): 

 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 

2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

 

2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

http://www.kswi.org.pl/
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 

 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

    a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

    b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa 

w ust. 2 rozdział V. 

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

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i 

ust. 5 pkt 1 ustawy.  

 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

VI. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 



 
 

 
 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

 

2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 

553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2016 r. poz 176), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca1997 r. – Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt.13; 

 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienie publiczne; 

 



 
 

 
 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w 

rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów 

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 
 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:  

 1). Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 
 

Wykonawcy wraz ofertą winni przedłożyć następujące dokumenty -  

1.1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej 

Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania– załącznik nr 3 do SIWZ, 

 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg 

załącznika nr 3 do SIWZ w pkt 2, 

 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie 

wg załącznika nr 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać pisemnie Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4. (w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem). 

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i 

miejscu ich dostarczenia: 
 



 
 

 
 

3)  Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy: 

 

Nie dotyczy  

 

4) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy: 

 

Nie dotyczy  

 

5) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 3 ustawy: 

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

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a niniejszej 

specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

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

dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V w ust. 6. 

 

6). Dokumenty i Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) zmienionym Rozporządzeniem z 

dnia 16.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

  

7). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

 

 

 



 
 

 
 

8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem 

 

9).  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

  

10). Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić 

Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i 

wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 

 

11). Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

 
 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się : 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  

b) osobiście,  

c) za pośrednictwem posłańca,  

d) faksu, 

e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 

r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) - porozumiewanie się w formie poczty 

elektronicznej – na adres: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl oraz  faksem – nr 

22 725 60 66. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z               

Wykonawcami są: 

1) Magdalena Godlewska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Bramki ul. Północna 

18, 05-870 Błonie mail: wtzbramki@wp.pl 

2) Krzysztof Latosiński – przedstawiciel Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się 

do nas”, Bramki ul. Północna 18, 05-870 Błonie  

mail: krzysztof.latosinski@dpsbramki.org 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą  

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na 

wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres – nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

mailto:kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
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2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:  

1. Wymagania podstawowe. 

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w 

skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 

właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SIWZ formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, 

że będą w nich zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje/.     

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie 

nazwy firmy i siedziby.   

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p. 

2. Forma oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i 

format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie trwałą techniką. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 

w postaci elektronicznej. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 

lub maszynopisu. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 

są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego 

(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 

parafowane. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. 



 
 

 
 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny 

być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 

jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 

3. Zawartość oferty: 

Oferta powinna składać się z : 

 

1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 2, 

2) Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) 

stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;– zgodnego z 

treścią Załącznika nr 3, 

3)zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 

4) ) pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza (jeżeli dotyczy), 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 

poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 

formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

 

1. Ofertę należy złożyć w: Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przy ul. Pólnocnej 18,  

05-870 Błonie w pok. 117 (sekretariat) , w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   31.08.2020 r. do godz.  10:00 

 

2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” 

05-870 Błonie,  

Bramki ul. Północna 18 

Oferta w postępowaniu: 

Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach  

 

Nie otwierać przed dniem: 31.08.2020 r. godz. 10.30 
 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została 

oznakowana oferta. Ofertę do Sekretariatu Domu pomocy Społecznej w Bramkach  

ul. Północna 18 (pok. 117), można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako 

termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do 

wskazanego wyżej adresu.  



 
 

 
 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Warszatat Terapii Zajęciowej w 

Bramakch, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, pomieszczenie świetlicy 

 

w dniu 31.08.2020 r. o godz. 10.30 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:  

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania  zawarte w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem 

VAT). W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia. 

 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorach umów w sprawie zamówienia publicznego – Zał. nr   5  do SIWZ. 

 

3. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści  art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami. 
 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 50 % 50 punktów 

2)  Okres udzielonej gwarancji na silnik i 

podzespoły (G) 

      30  % 30 punktów 

3)  Termin dstawy od podpisania umowy (T) 20 % 20 puntów 

 

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  Cmin/Ci   • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 

3. Zasady oceny kryterium „Okres udzielonej gwarancji na silnik i podzespoły ” 

(G). 

Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów, jeśli udzieli: 
Gwarancji na silnik i podzespoły co najmniej 2 lata lub limit co najmniej 75 000 km   - 

10 pkt 

Gwarancji na silnik i podzespoły co najmniej 3 lata lub limit co najmniej 100 000 km     - 

20 pkt 

 



 
 

 
 

Gwarancji na silnik i podzespoły co  najmniej 5 lat lub limit co najmniej 200 000 km      - 

30 pkt 

 

4. Zasady oceny kryterium „Termin dostawy od podpisania umowy” (T) 

W przypadku kryterium "Termin" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (T) =  Tmin/Ti   • Max  (T) 

gdzie: 
 

Pi(T) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin"; 

Tmin najkrutszy termin spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ti termn oferty "i"; 

Max (T) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin". 

 

       

N= C+G+T 

 

N= liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 

C= liczba punktów uzyskanych w kryterium cena  

G= liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielonej gwarancji na silnik  

i podzespoły 

T= liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy.   

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1.Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w celu uzgodnienia szczegółów 

zawarcia Umowy, a także innych kwestii związanych ze sprawnym jej zawarciem. 

2.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której ogólne warunki określono w 

wzorze Umowy. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

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

sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.  

 



 
 

 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Postanowienia o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 

10.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XVIII w zakresie wniesienia 

odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy rozdziału VI ustawy PZP  

XIX. Informacje dodatkowe:  

1. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy.  



 
 

 
 

4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Sporządził:         Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu dowożenia uczestników 

na zajęcia 

I. Opis samochodu  

Autobus musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r., w białym kolorze nadwozia,  

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5,0 tony.  

Musi spełniać wymogi normy EURO VI w zakresie emisji spalin oraz posiadać europejskie 

świadectwo homologacji oraz homologację do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich – kotwiczenie na min. 2 wózki inwalidzkie. 

II. Parametry techniczne samochodu  

1. Silnik  

a) Diesel,  

b) pojemność – nie mniej niż  2500 cm.3,  

c) moc– nie mniej niż  184 KM,  

2. Zbiornik paliwa - nie mniej niż  80 litrów.  

3. Napęd  

a) napęd koła tył 

b) skrzynia biegów manualna 6-stopniowa + bieg wsteczny 

4. Wymiary zewnętrzne samochodu  

a) długość samochodu - nie mniej niż 7500 mm,  

b) szerokość samochodu– nie mniej niż 1950 mm,  

c) rozstaw osi - nie mniej niż 4000 mm,  

d) bagażnik bez rozłożonej kanapy – nie mniej niż 550 litrów.  

e) wysokość przedziału pasażerskiego – min. 1850  mm 

5. Liczba miejsc 

a) 22 + kierowca 

6. Drzwi 

a) Drzwi kierowcy 

b) Drzwi pasażera po prawej stronie 

c) Drzwi wejściowe do autobusu sterowane elektrycznie – dodatkowo automatycznie 

wysuwany stopień. 

d) Drzwi tylne dwuskrzydłowe. 

III. Wyposażenie minimalne  



 
 

 
 

1. Wpływające na bezpieczeństwo i komfort  

a. systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia 

(ABS, ASR, EBV), 

b. hamulec postojowy 

c. hamulce tarczowe przód i tył 

d. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania 

pieszych i rowerzystów, 

e. ogranicznik prędkości 

f. centralny zamek sterowany pilotem 

g. immobiliser 

h. koła minimum 16” z oponami letnimi 

i. komplet opon zimowych 

j. koła tylne podwójne tzw. Bliźniacze 

k. pełnowymiarowe koło zapasowe 

2. Wpływające na komfort – kabina kierowcy 

a. fotel kierowcy resorowany hydraulicznie z podłokietnikiem 

b. klimatyzacja minimum półatomatyczna 

c. elektrycznie regulowana szyba 

d. kierownica wielofunkcyjna trójramienna – regulowna w min. 2 płaszczyznach 

e. poduszki powietrzne pasażera i kierowcy 

f. sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera 

g. dogrzewacz elektryczny lub spalinowy 

h. szyba przednia klejona z osłoną przeciwsłoneczną 

i. kamera cofania 

j. przegroda za fotelem kierowcy ze szkła bezpiecznego 

k. min. 1 schowek dla kierowcy oraz min. 1 uchwyt na kubek 

l. wskaźnik temp. zewnętrznej  

Przedział pasażerski 

a. fotele uchylno rozsuwane z podłokietnikami i 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa 

b. dwa rzędy z opcją szybkiego demontażu 

c. przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – min. 2 stanowiska 

kotwiczenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach 



 
 

 
 

d. najazdy szynowe do wprowadzania wózków inwalidzkich 

e. podłoga płaska pokryta antypoślizgową wykładziną 

f. oświetlenie sufitowe 

g. ściany boczne wraz z sifitem i słupkami pokryte tapicerką 

h. półki na bagaż podręczny z oświetleniem dzień noc 

i. klimatyzacja dachowa z indywidualnym nawiewem 

j. szyby panoramiczne, podwójne z izolacją termiczną, przyciemniane 

k. młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych 

l. luk dachowy ewakuacyjny 

3. Inne  

a. system audio (USB, mikrofon, nagłośnienie przedziału pasażerskiego) 

b. ogrzewanie niezależne od silnika – powietrzne 

c. chlapacze przednie i tylne 

d. lampy przeciwmgielne z doświetleniem zkrętów 

e. trzecie światło stop 

f. automatyczny układ włączania świateł 

g. wygłuszenie wnętrza 

h. tachograf 

i. lusteraka zewnętrzne – elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane 

j. zabezpiecznie drzwi przed otwarciem z zewnątrz 

k. uchwyt ułatwiający wejście/wyjście do/z autobusu 

l. bagażnik  

m. autobus wyposażony w tablice z symbolem wózka inwalidzkiego 

n. zestaw podręcznych narzędzi fabrycznych dedykowanych do autobusu m.in. 

lewarek, klucz do kół, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, gaśnica, klin pod 

koła. 

o. apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem zgodne z normami UE, DIN 13164 

4. Gwarancja  

1. Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był gwarancją na okres:  

a. nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,  

b. nie mniej niż 120 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia,  

2. Zamawiający wymaga aby przeglądy i naprawy gwarancyjne samochodu odbywały się w 

autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki autobusu.  



 
 

 
 

3. Wykonawca przed wydaniem samochodu zamawiającemu wykona przegląd 

przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce 

gwarancyjnej pojazdu.  

VI. Do wydawanego pojazdu wykonawca dołączy:  

a. świadectwo zgodności WE autobusu, 

b. kartę pojazdu,  

c. książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim,  

d. instrukcję obsługi w języku polskim,  

e. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.  

VII. Zamawiający wymaga, aby autobus był zatankowany do pełna.  

VIII. Wykonawca oświadcza, że autobus będący przedmiotem dostawy stanowi jego  

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne  

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZP.WTZ.1/2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłacz się do nas” Bramki ul. Północna 18, 05-870 Błonie, Polska 

 

 

WYKONAWCA*):  

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK*): 

Imię i nazwisko/ Podmiot  

Adres  

Nr telefonu  

e-mail  

 
Adres internetowy, pod 
którym Zamawiający może 
pobrać KRS lub CEIDG 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na zakup 
nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu i SIWZ. 

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę : 

Wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi:   ................................. ………..zł 

(słownie: ............................................................................................................. ) 

za1 szt. samochodu: 

- producent:  ...............................  
- marka : .......................................  
- model: ......................................  
- rok produkcji: ..........................  

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie nie    dłuższym niż 

…………………… dni, od  daty  podpisania  umowy,  zakończoną pisemnym protokołem  

odbioru,  podpisanym przez obydwie strony. 

 



 
 

 
 

3. Okres udzielonej gwarancji na silnik i podzespoły: 
 
Gwarancji na silnik i podzespoły co najmniej 2 lata lub limit co najmniej 75 000 km - 10 pkt** 
 
Gwarancji na silnik i podzespoły co najmniej 3 lata lub limit co najmniej 100 000 km – 20 pkt** 
 
Gwarancji na silnik i podzespoły co  najmniej 5 lat lub limit co najmniej 200 000 km – 30 pkt** 
 
** - (zakreślić  jedno właściwe) 
 
7. Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić)  □ TAK      □ NIE 

8. pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

9. akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 5  

10. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my)  się zawrzeć w miejscu 

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego . 

11. składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]1,  

12. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).   

14. oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  



 
 

 
 

 

15. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile 

są znane) 

a)   

 
Podpis(y): 
 

 
 

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

            dnia podpis osoby/ osób uprawnionej/  uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 
 

 
 

 

Uwaga: 

-  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać 

ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku 

składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 

 
 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

 

Krajowe Stowarzyszenie 

„Przyłącz się do nas” 

Bramki ul. Północna 18, 05-870 Błonie 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………

………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NR ZP.WTZ.1/2020 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu 
dowożenia uczestników na zajęcia”, oświadczam, co następuje: 

 
1.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt 1 Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

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

           (podpis) 

 

 



 

 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

2.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA! Proszę wypełnić pkt 2 jeżeli dotyczy! 

 

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

             (podpis)  

 

 

 

          



 

 
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015r. poz. 184, 1618 i 1634) 

Nr ZP.WTZ.1/2020 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup nowego autobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu 
dowożenia uczestników na zajęcia”, 

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w niniejszym postepowaniu. 

 

 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

 

 

 

 l.p. 

                                   

                                             Wskazanie wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

                                    (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 

na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 
 



 

 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

PROJEKT  UMOWY  Nr  ……………….. 

 

 
W dniu ..................................2020 r. w Bramkach pomiędzy: 

Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłacz się do nas” z siedzibą w Bramkach przy ul. Północnej 18, 05-870 Błonie, 

reprezentowaną przez Prezesa – Beatę Godzina  

przy kontrasygnacie Skarbnika Stowarzyszenia – Paulinę Jaczyńską 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a .......................................................................................................... 

z siedzibą................................................................................................... 

reprezentowaną przez ................................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą, 

Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 

§1.  

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa „nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu dowożenia uczestników na zajęcia”,. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz opis wyposażenia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, który 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż ………… dni od 
daty podpisania umowy tj. do dnia ………. roku. Do dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko 
utraty lub uszkodzenia autobusu spoczywa na Wykonawcy. 

2. Wydanie autobusu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego  wszystkich dokumentów autobusu, 
niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych przed datą wydania autobusu. 

4. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony pisemnym protokołem, po stwierdzeniu, że autobus jest 
zgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ i  posiada dokumenty  określone w załączniku nr 1 
do SIWZ oraz że powyższe dokumenty zostały Zamawiającemu wydane. 

5. Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, że dostarczony pojazd  spełnia wymogi  normy EURO 6 w 
zakresie emisji spalin oraz posiada europejskie świadectwo homologacji. 

§3. 

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 
………… zł. brutto. 

2. Płatność dokonana będzie w złotych w terminie 21  dni od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu 



 

 
 

umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy. Podstawą do wystawienia  faktury jest 
podpisany przez zamawiającego protokół odbioru (bez uwag). 

3. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień 
zwłoki w zapłacie. 

§4. 

1. Wykonawca oświadcza, że autobus, o którym mowa w § 1 jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 
2020 roku, nie ma  wad fizycznych i prawnych,  nie mają do nich prawa osoby trzecie, nie są 
przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia. 

2. Z chwilą wydania samochodu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego jego własność. 

§5. 

1. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa § 2 ust. 2, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
o czym mowa w § 6, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
określonej w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega  sobie prawo  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

§6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami § 1 umowy lub załącznika nr 1 do 
SIWZ, 

b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a opóźnienie przekroczy 21 dni 
kalendarzowych. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

§7. 

1. Na dostarczony autobus Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji : 

a)  .....  lat lub limit ………….kilometrów na wszystkie  zespoły i podzespoły samochodu  - bez wyłączeń 
- obejmującej prawidłowe funkcjonowanie autobusu, wady materiałowe i fabryczne, 

b) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,  

c) nie mniej niż 120 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia. 

2.Okres  gwarancji liczony jest od  dnia  podpisania bez  zastrzeżeń protokołu  odbioru  autobusu   przez 

obydwie strony umowy. 



 

 
 

3. Na autobus zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą rozpoczęcia gwarancji 
liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.  

4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi 
napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych. 

5. Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.  

§8. 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy:  ustawy  -  Prawo 
zamówień publicznych,  oraz  -  Kodeksu  cywilnego. 

§9. 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§10. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

b) zmiany stawki podatku VAT, która następuje z mocy prawa,  

c) terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych jako „siła wyższa", 
których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy 
żadnej ze stron, 

§11. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 

§12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 


