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Urząd Transportu Kolejowego 

00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na sprzedaż i dostawę 7 samochodów osobowych – część 2 
 

Znak postępowania: BAF‐2311‐64a/2013 

Warszawa 10.07.2013r  

 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 
1.2. Adres: 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

1.3. Dane teleadresowe i internetowe:  

tel.: (0‐22) 630‐18‐80, faks: (0‐22) 630‐18‐91, e‐mail: utk@utk.gov.pl, strona WWW: www.utk.gov.pl  

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. 
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130.000 euro. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 7 samochodów osobowych. 

3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia zawierający ilość zamawianych samochodów, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz 

parametry techniczne , jakie spełniać muszą w/w. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych na Wy‐

konawcę (w tym np. minimalna długość okresu gwarancji itp. itd.) ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, 
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.1.2. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3.1.3. Jeśli z analizy złożonej ofert Wykonawcy wynikać będzie, iż oferowane urządzenia nie spełniają minimalnych parame‐
trów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz określonych we wzorze do umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

3.1.4. W przypadku wątpliwości, Wykonawca będzie musiał udowodnić Zamawiającemu fakt spełnienia w/w. warunków przez 

oferowany przedmiot zamówienia. 
3.1.5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000‐1 Samochody osobowe. 

3.2. Opis części zamówienia 

3.2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, 

będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

5.1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 ustawy PZP 

oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 
5.1.1.1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego za‐

mówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie tego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był autoryzowa‐
nym partnerem handlowym producenta. 

5.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowod‐

nić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów oraz oświadczeń. 

5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna). 
5.5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum, spółka cy‐
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wilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ. 

5.6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘ-
POWANIU 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): 
6.1.1.1. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz 

6.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajo‐
wego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego ‐ w zakresie określo‐

nym w art. 24 ust 1 pkt 1‐11 Prawa Zamówień Publicznych) oraz w art. 24 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

oraz 

6.1.1.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, oraz 
odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego orga‐

nu, oraz 

6.1.1.4. o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6.1.2. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym, iż Wykonawca 
należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.1.3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odręb‐

ne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą 

– wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (do‐

kumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważ‐
nioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

6.1.4. Ilustrowane foldery producenta, rysunki, opisy techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia speł‐

nia minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ. 

6.1.5. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanych w niniejszym za‐
mówieniu samochodów osobowych. 

6.1.6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany Przedmiot zamówienia spełnia: 

6.1.5.1. warunki ogólne oraz szczególne, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ 
6.1.5.2. warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie. 

6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. kon‐

sorcjum, spółka cywilna), oświadczenia oraz dokumenty  ‐ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio zapisy §4 Rozporzą‐

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonaw‐

cy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2013.231); 
 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMEN-
TÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest : 
7.3.1. w zakresie merytorycznym: Wojciech Król, mail: wojciech.krol@utk.gov.pl 

7.3.2 w zakresie formalno‐prawnym: Rafał Rembowski, mail: rafal.rembowski@utk.gov.pl 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
10.1. Na ofertę składają się: 
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10.1.1. Wypełniony Formularz Oferty wraz z Formularzem Cenowym oraz wymaganymi oświadczeniami ‐ załącznik nr 3 do 

SIWZ; 
10.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcze‐

śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

10.1.3. Ilustrowane foldery producenta, rysunki, opisy techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia speł‐
nia warunki ogólne oraz szczególne, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ. 

10.1.4. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanych w niniejszym 

zamówieniu samochodów osobowych. 

10.1.5. Wyciąg z homologacji cało‐pojazdowej krajowej albo świadectwo zgodności WE dla homologacji cało‐pojazdowej 
wspólnotowej – z którego będzie wynikać emisja CO2, NOx, NMHC, cząstek stałych i zużycie energii. 

10.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania Warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmio‐

tów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakre‐
sie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6 SIWZ 

10.3. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) – konieczne jest załą‐

czenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie po‐
świadczonej kopii); 

10.4. Oferta powinna być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim, na kolejno ponumerowanych i podpisanych 

kartkach oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), a numeracja kartek po‐
winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty, 

10.5. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny by opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

10.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie doty‐
czy pełnomocnictwa). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdzi‐

wości. 

10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących ta‐

jemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę za‐

strzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
10.9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / 

alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: danymi wy‐

konawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: „Oferta – na sprzedaż i dostawę 7 samocho-

dów osobowych – część 2 (nr. ref. BAF-2311-64a/2013)- Nie otwierać przed 18.07.2013r przed godz. 10.30” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 18.07.2013r do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno – Finansowego UTK 

(pok. 401a) ‐ Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa. 

11.1.1. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać bezpośrednio w siedzibie Zama‐

wiającego. 
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa, w 

sali nr 426 (IV piętro) w dniu 18.07.2013r, o godzinie 10.30. 

11.2.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie‐

nia. 

11.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje doty‐
czące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i 
określenia w nim ceny jednostkowej dla jednego samochodu, oraz sum zbiorczych. 

12.2. Jako cenę oferty rozumie się cenę brutto obliczoną w następujący sposób: 

12.2.1. Wykonawca przemnoży ilość samochodów przez cenę jednostkową netto za jeden samochód, uzyskując w ten sposób 
wartość netto. 

12.2.2. Wykonawca do uzyskanej wartości netto zamawianych Pojazdów doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, 

uzyskując w ten sposób wartość brutto, uzyskując w ten sposób łączną cenę brutto oferty. 

 
13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1. Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto (waga: 100%). 

13.2. W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa = (najniższa łączna cena brutto oferty / cena brutto 
oferty badanej) x 100 pkt 
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13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 
13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofer‐

ty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): 

13.4.1. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 
13.4.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz 

13.4.3. o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści również informacje o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń na IV piętrze w 
siedzibie Zamawiającego) 

 

14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
14.1. Zamawiający, po wyborze ofert najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę, o miejscu, terminie i sposobach 

zawarcia umowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 
16.1. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (art. 179 ‐198g), 

 

18. INNE INFORMACJE 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 
18.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

18.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
18.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

18.6. Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, tzn. Wy‐

konawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Zamawiający wymaga do 

Wykonawcy informacji w Formularzu Ofertowym, jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. 
 

19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

19.1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
19.2. Wzór umowy 

19.3. Formularz Ofertowy 
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Załącznik nr 1 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na 

na sprzedaż i dostawę 7 samochodów osobowych – część 2 
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa siedmiu fabrycznie nowych (data produkcji nie starsza niż 2012r) i nieużywanych, 

homologowanych samochodów osobowych, należących co najmniej do klasy C – niższej średniej w grupie samochodów podstawo‐

wych (kwalifikuje się klasa C, D oraz E w grupie podstawowej), typ nadwozia  kombi ‐  wg. segmentacji rynku SAMAR 2012., o następu‐

jących parametrach/funkcjonalnościach: 

1) Silnik spalinowy (bez instalacji LPG, itp.) 
2) Długość nie mniejsza niż 4500 mm 
3) Moc nie mniejsza niż 140 KM 
4) Napęd 4x4  
5) Metalowa osłona silnika i skrzyni biegów (spód podwozia); 
6) 5 drzwiowy 
7) Co najmniej 5 osobowy 
8) Wspomaganie układu kierowniczego 
9) System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania 
10) Kontrola trakcji 
11) Co najmniej 6 poduszek powietrznych w tym kurtyny  
12) Klimatyzacja  
13) Kanapa tylna dzielona 
14) Fabryczne czujniki parkowania (min. tył) 
15) Nawigacja GPS: 

a) Fabrycznie montowana w desce rozdzielczej 
b) Mapy ‐ co najmniej Polski 

16) Alarm antywłamaniowy 
17) Immobiliser 
18) Centralny zamek sterowany pilotem 
19) Fabryczny radioodtwarzacz z instalacją (głośniki, antena) 
20) Komplet 5 opon letnich i 5 zimowych wraz z felgami – wszystkie opony zgodne z wymaganiami producenta samochodów, fa‐

brycznie nowe i w rozmiarze zalecanym przez producenta samochodów; 
21) Kolor do określenia z palety/katalogu oferowanego przez Wykonawcę, po podpisaniu umowy. 
22) Ciemna tapicerka 
23) Lakier metalizowany 
24) Gwarancja producenta na całość samochodu (wszystkie elementy): nie mniejsza niż 2 lata;  
25) Składane, podgrzewane lusterka boczne 
26) Fabryczne gumowe dywaniki podłogowe 
27) Dodatkowa wykładzina podłogi bagażnika zapewniająca ochronę przed zabrudzeniami 
28) Światła przeciwmgielne 
29) Emisja dwutlenku węgla (g/km): nie więcej niż 210; zużycie energii, emisje: tlenków azotu oraz cząstek stałych oraz węglowodo‐

rów – zgodnie z obowiązującymi wymogami. Emisje muszą spełniać wymagania normy Euro 5; 
30) Wyposażony w gaśnicę samochodową, trójkąt ostrzegawczy i ręczny reflektor typu szperacz zasilany z gniazdka zapalniczki 

(przenośny) na wyposażeniu 
 

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby: 

‐ Producent marki Pojazdu posiadał autoryzowane serwisy obsługi producenta w miastach Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, 

Gdańsk, Wrocław, Poznań 

‐ Producent marki Pojazdu zapewniał możliwość serwisowania samochodów w autoryzowanych serwisach obsługi producenta w mia‐

stach: Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań.  

‐ Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musza mieć kierownice usytuowaną po lewej 

stronie pojazdu; 
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Załącznik nr 2 

 
UMOWA nr ....................................... 

zawarta w dniu ................................. w Warszawie, pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa - Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00‐928) przy ul. Chałubińskiego 4 reprezentowanym przez: 

………………………………….. ‐ …………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym. a 
 
……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. …………………..………., wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wdział........................ 
w...................................... pod numerem wpisu …………………….., NIP....................................................., kapitał zakładowy 

w wysokości ……………………..…, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości …………………….1,  

reprezentowaną przez: 

………………………… ‐ ………………………………… 
......................................... ‐..................................................., 

uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………., / uprawionym/i do 

reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa nr …… z dnia 
…………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Reje‐

stru Sądowego nr ……………….2, 

zwanym dalej „Wykonawcą3”. 
 
 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamówieniowym, w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanym na podstawie 

zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wyniku, którego za najkorzystniejsza wybrano ofertę Wykonawcy,  strony zawarły 
następująca umowę: 

 

§ 1.  
1. Przedmiotem umowy jest dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

1) sprzedaży oraz dostawy 7 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, producenta …………………….., marka 

……………………. , spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej Pojazdami, na zasadach okre‐

ślonych w niniejszej umowie.  
2) udzielenie gwarancji na dostarczone Pojazdy, na zasadach określonych w §3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia, w następujących terminach: 

1) dostawa 7 sztuk Pojazdów, nie później niż w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Przed upływem tego terminu Wykonaw‐
ca dokona również: 

a) nie krótszego niż 2h godzinne przeszkolenie w zakresie obsługi oraz podstawowej eksploatacji Pojazdów dla upoważnionych pra‐

cowników Zamawiającego; 

b) dostawy instrukcji obsługi Pojazdu w języku polskim w ilości 7 sztuk; 
c) dostawy instrukcję naprawy Pojazdu w języku polskim w ilości 7 sztuk; 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminach określonych w §1 ust 2, każdy z Pojazdów gotowy do eksploatacji, tj. w 

szczególności: 
1) dostarczy wszystkie Pojazdy na adres: ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa 

2) dostarczy do każdego z Pojazdów: 

a) wszystkie dokumenty w postaci świadectw homologacji oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w 
dniu realizacji dostawy a w szczególności przepisami Prawa o ruchu drogowym niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu. 

b) instrukcję obsługi i naprawy Pojazdu w języku polskim; 

4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy. 

 
§ 2.  

1. Za moment zrealizowania dostawy pojedynczego Pojazdu rozumieć się będzie moment podpisania protokołu odbioru pojedyn‐

czego Pojazdu.  
2. Zamawiający wystawia i podpisuje protokół odbioru dostawy każdego z Pojazdów, jeżeli: 

1) Wykonawca pozostawił ten Pojazd w odpowiedniej lokalizacji określonej w §1 ust 3 pkt 1); 

2) Wykonawca spełnił wymagania określone w §1 ust 3 pkt 2 ‐ w stosunku do tego pojazdu 

3. Zamawiający wystawia i podpisuje protokół odbioru całej partii Pojazdów (tj. realizacji całego przedmiotu zamówienia), jeżeli: 

                                                           
1 Dane dotyczące kapitału zakładowego tylko w przypadku spółek kapitałowych; dane dotyczące opłacenia w części kapitału zakładowego wypełnić tylko w przypadku spółki akcyjnej; 
2 Do wyboru w zależności od tego, czy Wykonawca działać będzie w umowie sam czy też przez pełnomocnika / pełnomocników. 
3 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z tych podmiotów odrębnie, z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia 

umowy; Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. w przypadku dwóch lub większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy złożyli 
wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej Umowy należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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1) Zamawiający wystawił i podpisał protokół dostawy każdego z 7 Pojazdów składających się na realizacje całego przedmiotu zamó‐

wienia; 
2) Wykonawca dokonał poprawnie czynności określonych w §1 ust 2. 

4. O gotowości do odbioru Pojazdów w lokalizacji określonej w §1 ust 3 pkt 1), Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dro‐

gą faksową lub elektroniczną, który zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru w terminie 14 dni roboczych licząc od daty 
otrzymania powiadomienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru w terminie wyżej wskaza‐

nym, za dzień zrealizowania dostawy danego Pojazdu, rozumieć się będzie dzień powiadomienia o gotowości do odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek nieprawidłowości w stosunku do zasad określonych niniejszą 

umową podczas odbioru któregokolwiek z Pojazdów, zamiast protokołu odbioru tego Pojazdu podpisuje się protokół wad i uste‐
rek, określając w nim zakres zauważonych usterek, wad lub niewykonanych poprawnie czynności. W razie wątpliwości przyjmuje 

się, iż dniem stwierdzenia w/w. nieprawidłowości jest dzień podpisania protokołu wad i usterek. Zamawiający, bez jakichkolwiek 

roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy Pojazdów jeżeli dostarczone Po‐
jazdy nie będą spełniały wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

6. W przypadku wystawienia i podpisania protokołu wad i usterek, określonego w §2 ust 5, Wykonawca zobowiązany będzie bez‐

zwłocznie do dokonania na swój własny koszt i ryzyko wymiany wadliwego Pojazdu na niewadliwy lub dokonania odpowiednich 

czynności na zasadach określonych niniejszą umową. Po poprawnym zrealizowaniu wszelkich uwag i zastrzeżeń określonych w 
protokole wad i usterek, Strony podpiszą odpowiedni protokół odbioru. 

7. Przez okres obowiązywania umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego wynikłe z dostarcze‐

nia niepełnych lub niepoprawnych dokumentów określonych w §1 ust. 3 pkt. 2). 
 

§ 3.  
1. Z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady Pojazdów ujawnione w czasie trwania gwarancji. Wszelkie koszty związane z 

reklamacją i naprawami gwarancyjnymi w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę. Okres gwarancji określony 

jest w ofercie Wykonawcy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek Pojazdów w terminie 3 dni od daty zgło‐

szenia wad przez Zamawiającego  
3. Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Pojazdu na fabrycznie nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni robo‐

czych, w przypadku ponownego wystąpienia awarii, wady bądź usterki danego podzespołu Pojazdu po wykonaniu trzech napraw 
5. Gwarancje określone w §3 ust 1 obowiązują w stosunku do każdego z Pojazdów od dnia podpisania protokołu odbioru tego Pojaz‐

du zgodnie z § 2 ust. 2 nin. umowy. 

 

§ 4.  
1. Za poprawną i terminową realizację czynności określonych w niniejszej umowie, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od 

Zamawiającego wynagrodzenia w kwocie netto ……………. zł (słownie: ……………………….. zł), plus podatek VAT w wysokości 

….%, co łącznie stanowi kwotę brutto …………..zł (słownie……………………. zł).  
2. Cena jednego Pojazdu wynosi netto ……………. zł, plus podatek VAT w wysokości ….%, co łącznie stanowi kwotę brutto 

…………..zł. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni po wystawieniu i podpisaniu 

przez Strony protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia (całej partii pojazdów ‐ na który składa się 7 Pojazdów); 
4. Wykonawcy nie przysługiwać będzie żadne inne wynagrodzenie, oprócz określonego w §4 ust. 1 z tytułu realizacji niniejszej Umo‐

wy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty 
odbioru faktury przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawiając fakturę obowiązany jest w jej treści powołać się na numer umowy. 

7. Za datę realizacji płatności uważać się będzie datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
 

§ 5.  
1. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z przyjętych przez siebie zobowiązań wobec Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 

do nałożenia na Wykonawcę kar umownych na zasadach określonych w §5 ust 3 ‐ 5. 
2. W razie rażącego nie wywiązania się przez Wykonawcę z przyjętych przez siebie zobowiązań wobec Zamawiającego, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. W takim wypadku, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodze‐

nia należnego tylko z tytułu poprawnie wykonanej części umowy  
3. Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji bezusterkowej dostawy każdego z Pojazdów, w stosunku do terminów określonych w §1 

ust 2 – w wysokości 0,05% kwoty ceny jednego Pojazdu, określonej w §4 ust 2 za każdy dzień zwłoki, w stosunku do każdej z opóź‐

nionych dostaw jednego Pojazdu, przy czym zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy; 
2) za opóźnienie we właściwej realizacji wszystkich czynności określonych w §1 ust. 2 pkt 1 lit a) ‐c) w terminach tam określonych ‐ w 

wysokości 0,05% kwoty ceny jednego Pojazdu, określonej w §4 ust 2 za każdy dzień zwłoki, przy czym zapłata kar umownych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy; 
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3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – 20% całej kwoty określonego w §5 

ust 1 wynagrodzenia. 
4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający wysta‐

wi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy wg zasad określonych w §3 niniejszej umowy 

może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość kar 

umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (od‐

szkodowanie uzupełniające). 

 
§ 6.  

1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do tre‐

ści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianę przedmiotu umowy, zasad 
wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru ‐ o ile zostanie spełniony jeden z następujących wa‐

runków: 

1) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

2) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę lub/oraz Zamawiającego okoliczności, 
których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawi‐

dłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

3) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej 
bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia; 

4) zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych; 
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w §6 ust. 1 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację 

na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 
4. Niezależnie od zapisów §6 ust 1 niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia, określona w §4 ust 1, nie może ulec zmianie na nieko‐

rzyść Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy. 

 
§ 7.  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiado‐

mości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego tylko z tytułu popraw‐
nie wykonanej części umowy. 

2. …………………….. jest osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

w czasie jej obowiązywania, w tym również osobą upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru oraz protokołów usterek. 
3. …………………….. jest osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umo‐

wy w czasie jej obowiązywania, w tym również osobą upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru oraz protokołów uste‐

rek. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Za‐
mawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe tylko w przypadkach okre‐

ślonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
6. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiające‐

go. 

7. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywil‐
nego 

8. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. SIWZ 

3. Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  
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Załącznik nr 3 

 
 

 

 
……………………………………. pieczęć Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..  

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………  

stanowisko: ……………………………………….……….…………………… 

nr telefonu oraz faksu ………………………………………………………..………………  

adres mailowy …………………………………………….. 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 euro na: 

na sprzedaż i dostawę 7 samochodów osobowych - część 2 

(Nr: BAF‐2311‐64a/2013) 
 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 

 
Samochód osobowy – ilość: 7 (siedem) sztuk 

cena jednostkowa netto: …………………… 

w sumie: ………………………………. zł netto, ………………………………. zł brutto, w tym …………………. zł podatek VAT 

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ 
warunki płatności: zgodne z SIWZ  

producent: …………………………….  

model:/typ: ……………………………. 
długość gwarancji: …………….. lata 

 

Oferowane parametry: 
‐ data produkcji nie starsza niż 2012r: TAK / NIE* ‐ podać datę produkcji: ……………………. 
‐ Pojazdy fabrycznie nowe, nieużywane samochody,  

nie pochodzące z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów: TAK / NIE* 
‐ Pojazdy homologowane samochody osobowe, posiadające kierownice po lewej stronie, 

należące co najmniej do klasy C – niższej średniej w grupie samochodów podstawowych (może być klasa C, D i E ‐ grupy sam. 
Podstawowych), typ nadwozia  kombi ‐  wg. segmentacji rynku SAMAR 2012. : TAK / NIE* 

o następujących parametrach/funkcjonalnościach: 
1) Silnik spalinowy (bez instalacji LPG, itp.): TAK / NIE* 
2) Długość nie mniejsza niż 4500 mm: TAK / NIE*, podać długość: …………….. 

3) Moc nie mniejsza niż 140 KM: TAK / NIE* 
4) Napęd 4x4: TAK / NIE* 
5) Metalowa osłona silnika i skrzyni biegów (spód podwozia): TAK / NIE* 
6) 5 drzwiowy: TAK / NIE* 
7) Co najmniej 5 osobowy: TAK / NIE* 
8) Wspomaganie układu kierowniczego: TAK / NIE* 
9) System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania: TAK / NIE* 
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10) Kontrola trakcji: TAK / NIE* 
11) Co najmniej 6 poduszek powietrznych w tym kurtyny: TAK / NIE* 
12) Klimatyzacja: TAK / NIE* 
13) Kanapa tylna dzielona: TAK / NIE* 
14) Fabryczne czujniki parkowania (min. tył) : TAK / NIE* 
15) Nawigacja GPS: 

a) Fabrycznie montowana w desce rozdzielczej: TAK / NIE* 
b) Mapy ‐ co najmniej Polski: TAK / NIE* 

16) Alarm antywłamaniowy: TAK / NIE* 
17) Immobiliser: TAK / NIE* 
18) Centralny zamek sterowany pilotem: TAK / NIE* 
19) Fabryczny radioodtwarzacz z instalacją (głośniki, antena) : TAK / NIE* 
20) Komplet 5 opon letnich i 5 zimowych wraz z felgami ‐ – wszystkie opony zgodne z wymaganiami producenta samochodów, fa‐

brycznie nowe i w rozmiarze zalecanym przez producenta samochodów: TAK / NIE* 
21) Kolor do określenia z palety/katalogu oferowanego przez Wykonawcę, po podpisaniu umowy: TAK / NIE* 
22) Ciemna tapicerka: TAK / NIE* 
23) Lakier metalizowany: TAK / NIE* 
24) Gwarancja producenta min. 2 lata: TAK / NIE* podać długość gwarancji: ……………..  
25) Składane, podgrzewane lusterka boczne: TAK / NIE* 
26) Fabryczne gumowe dywaniki podłogowe: TAK / NIE* 
27) Dodatkowa wykładzina podłogi bagażnika zapewniająca ochronę przed zabrudzeniami: TAK / NIE* 
28) Światła przeciwmgielne: TAK / NIE* 
29) Emisja dwutlenku węgla (g/km): nie więcej niż 210: TAK / NIE* ‐ podać emisję CO2: …………. Zużycie energii, emisje: tlenków azotu 

oraz cząstek stałych oraz węglowodorów – zgodnie z obowiązującymi wymogami: TAK / NIE*; Emisje muszą spełniać wymagania 
normy Euro 5: TAK / NIE*; 

30) Wyposażony w gaśnicę samochodową, trójkąt ostrzegawczy i ręczny reflektor typu szperacz zasilany z gniazdka zapalniczki 
(przenośny) na wyposażeniu: TAK / NIE* 

31) Producent marki Pojazdu posiada autoryzowane serwisy obsługi producenta w miastach Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań: TAK / NIE* 

32) Producent marki Pojazdu zapewnia możliwość serwisowania samochodów w autoryzowanych serwisach obsługi producenta w 
miastach: Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań.: TAK / NIE* 

(* ‐ niepotrzebne skreślić) 

 
W związku ze złożoną ofertą: 

1. Oświadczamy, iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 

Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia ‐ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne infor‐

macje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na za‐

proponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamó‐

wienia. 

4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „POUFNE” na stronach: 
do …………….. do ………………… (określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub nie wypełniać) 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 
6. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ‐ części zamówienia, których wykonanie wyko‐

nawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku niepowierzana – prosimy o niewypełnianie niżej określonych punk‐

tów): 
 a) ………………………….. 

 b) ………………………….. 

 c) ………………………….. 

 d) ………………………….. 
7. W zakresie zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – oświadczamy, iż: 

‐ nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*, 

‐ należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  
(* ‐ niewłaściwe skreślić) 

 
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pu‐

blicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą ‐ listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (w przypadku braku konsumpcji przesłanki z art. 24 ust 2 pkt 5 PZP – prosimy o 
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niewypełnianie niżej określonych punktów): 

 a) ………………………….. 
 b) ………………………….. 

 c) ………………………….. 

 d) ………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) …………………………………………………………………………., biorąc 
pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Pu‐

blicznych, tj. m.in.: 
a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie figuruje w Karto‐

tece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, tj. w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1‐11 Prawa Zamówień Pu‐

blicznych, oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro‐
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or‐

ganu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskał przewidziany prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Pu‐
blicznych 

3) w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem ni‐

niejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i do‐

świadczenie (do wykonania zamówienia), dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy‐
konania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia: warunki ogólne oraz szczególne, oraz wszelkie inne 

zasady dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załączni‐
ka nr 1 do SIWZ 

5) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, po‐

wszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie 

 
Do oferty załączono: 

a. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli od‐

rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność go‐
spodarczą – wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis z cen‐

tralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), je‐

żeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter‐

minu składania ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

b. Ilustrowane foldery producenta, rysunki, opisy techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia 

spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
c. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanych w niniejszym 

zamówieniu samochodów osobowych. 

d. Wyciąg z homologacji cało‐pojazdowej krajowej albo świadectwo zgodności WE dla homologacji cało‐pojazdowej 
wspólnotowej – z którego będzie wynikać emisja CO2, NOx, NMHC, cząstek stałych i zużycie energii. 

e. pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika z odpi‐

su z właściwego rejestru) 

 
 

…………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

 
…………………………………………….. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


