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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby 
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Postępowanie jest prowadzone 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”. 
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ROZDZIAŁ 1. 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Urząd Transportu Kolejowego 
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 
tel : (0-22) 630-18-80 
fax : (0-22) 630-18-91 
e-mail : tga@utk.gov.pl 
www.utk.gov.pl 

 

ROZDZIAŁ 2. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego  
samochodu osobowego typu sedan prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), 
zwanej dalej „Ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 
kwoty 125 000 euro. 

 
ROZDZIAŁ 3. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego  
typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego, o wymaganych 
minimalnych parametrach techniczno-użytkowych określonych w załączniku nr 1 do 
SIWZ.  

2. Wyposażenie samochodu musi być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 
poz. 262 z późn. zm.) 

3. Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące 
w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po 
drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa 
wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 

4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1 

 
ROZDZIAŁ 4. 

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy.  
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ROZDZIAŁ 5. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest 
podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
spełniający jednocześnie następujące warunki: 

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia), 

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

 
ROZDZIAŁ 6.  

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą  „spełnia / nie spełnia”, 
na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz 
zawiera Rozdział 7 SIWZ. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 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.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.  

4. Wykonawcy, o których mowa w pkt 3, składają jedną ofertę, przy czym wymagane 
oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 ppkt 1.2. i 1.3. - bądź 
odpowiednio w ust. 2 lub 3 - składa osobno każdy z Wykonawców. 

5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców 
składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia  
z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp. 

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. 
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ROZDZIAŁ 7. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi złożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty:  

1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  - sporządzone wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

1.2.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ; 

1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem składania ofert; 

1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  

1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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1)  ust. 1 pkt  1.3 – 1.5 oraz 1.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
2) ust. 1 pkt 1.6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.   

 
ROZDZIAŁ 8. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1. Z zastrzeżeniem pkt 2, w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą pisemnie, faksem bądź drogą 
e-mailową, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania poprzez odesłanie faksem lub e-mailem podpisanej pierwszej 
strony otrzymanego dokumentu. 

2. Oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, a także zmiana lub wycofanie oferty, mogą zostać 
złożone wyłącznie w formie pisemnej.  

3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje 
faksem i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu faksu lub 
oryginału dokumentu, w zależności który z nich wpłynie wcześniej. Dokument 
uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem 
wyznaczonego terminu. 
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ROZDZIAŁ 9.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się  
z Wykonawcami od strony formalnej jest: 

Pan Mariusz Murawski, fax (0-22) 630 18 91, e-mail: mariusz.murawski@utk.gov.pl. 
Wszelkie pytania powinny wpłynąć pisemnie, e-mailem lub faksem. 

2. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami jest możliwe  
w godzinach pracy Urzędu, tj.: od 8.15 do 16.15. 

 
ROZDZIAŁ 10. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi zostać sporządzona wg Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej SIWZ, w szczególności Wykonawca winien wskazać cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz parametry oferowanego samochodu. 

3. Ponadto wraz z ofertą należy złożyć: 

3.1. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ, 

3.2. oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej 
formie niż pieniężna – w sposób określony w Rozdziale 13 SIWZ, 

3.3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, 

3.4. w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie  
o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu 
pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do  
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który 
zostanie powierzony podwykonawcy. 

6. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,  
w języku polskim. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym 
dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi 
być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do 
oferty przez Wykonawcę. 

8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone 
w oryginale. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy należy załączyć do 
oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe wymagane 
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dokumenty oraz oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

9. W przypadku załączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów 
sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich 
poświadczone przez siebie tłumaczenie na język polski. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane  
w sposób czytelny i zostać parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 
ofertę. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach  
i dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.  
Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec 
w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest 
wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają 
zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę 
oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 

13. Ponadto zaleca się, aby : 

13.1. wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były 
ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,  

13.2. każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, 

13.3. osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 

ROZDZIAŁ 11. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi  
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składnia ofert. 

2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 182 ust. 6 Ustawy Pzp). 

 

ROZDZIAŁ 12. 

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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ROZDZIAŁ 13. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 
sześćset). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 
11 SIWZ. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

4. W przypadku wnoszenia wadium w niepieniężnej formie, wymagane jest złożenie 
oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia nie 
powinien być połączony z ofertą, ale umieszczony w kopercie wraz z ofertą. Z ofertą 
należy połączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
gwarancji/poręczenia. 

5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać 
klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres 
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

NBP O/O Warszawa 

36 1010 1010 0055 0013 9120 0000 

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę fabrycznie nowego  samochodu osobowego typu sedan ” – znak sprawy: 
TGA – 233 – 2 /2011. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się 
moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Zalecane jest, aby Wykonawca do oferty załączył kopię przelewu z tytułu wadium. 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres 
związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania. 
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ROZDZIAŁ 14. 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić  
w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób uniemożliwiający odczytanie ich 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

2. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i 
adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
fabrycznie nowego  samochodu osobowego typu sedan ” 

znak sprawy TGA-233 – 2 /2011 
 

Nie otwierać przed 14 marca  2011 r. przed godz. 12.00 
 

ROZDZIAŁ 15. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub 
składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (pok. 401a – sekretariat Biura 
Administracyjno – Budżetowego) w terminie do dnia 14 marca 2011 r. do godziny 
11.45. 

2. W przypadku złożenia oferty bezpośrednio, Wykonawca otrzyma pisemne 
potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

ROZDZIAŁ 16.  

WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, przed upływem 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób  
i formie przewidzianej w niniejszej SIWZ dla złożenia oferty,  
z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie 
„ZMIANA” . 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest osoba  wskazana we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 
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ROZDZIAŁ 17. 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

 

Urząd Transportu Kolejowego 

ul. Chałubińskiego 4 

00-928 Warszawa 

Pokój nr 426/427 (sala konferencyjna) IV piętro  

w dniu 14 marca 2011 r. o godz. 12.00 

 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego rozdziału, przekazuje się 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich 
pisemny wniosek. 

 
ROZDZIAŁ 18. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena oferty uwzględniać musi wartość brutto samochodu osobowego typu sedan 
oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia, z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  
w pieniądzu (walucie) polskim (PLN). 

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ 19. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT   

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

L.p. Kryterium waga Sposób oceny 

1. Cena 80% Minimalizacja 

2. Ocena techniczna       oferowanego 
pojazdu (parametry i wyposażenie) 

14% Maksymalizacja 

3. Warunki gwarancji 6% Maksymalizacja 

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria.  Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane 
według następujących zasad: 

2.1. Kryterium :  Cena - 80% 

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 18 i wpisaną w formularzu oferty cenę oferty 
brutto. 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem: 

 
najniższa cena ofertowa brutto 

Ocena punktowa = 
cena oferty badanej brutto 

x waga x 1 pkt 

 
2.2. Kryterium : Ocena techniczna - 14%  

Przez kryterium „Ocena techniczna” Zamawiający rozumie określone przez 
Wykonawcę parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi 
wpisanymi w formularzu oferty. 

Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do 
oferowanych parametrów na zasadach określonych w poniższej tabeli:  

 
Lp. Oceniany parametr Zasady oceny Maksymalna 

ilość punktów 

1. Moc silnika 
a) 150  - 200 KM - 1pkt  
b) powyżej 200 KM - 2 pkt  
 

2 

2. Skrzynia biegów 
a) automatyczna - 1 pkt 
b) manualna - 2 pkt 

 
2 

3. Poduszki powietrzne a) 6-8 szt.  – 1 pkt  
b) powyżej 8 szt. – 2 pkt 2 
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4. Klimatyzacja 

a) automatyczna dwustrefowa  
- 1 pkt  
b) automatyczna czterostrefowa  
- 2 pkt 

2 

5. Fotel kierowcy a) sterowany manualnie - 1 pkt  
b) sterowany elektrycznie - 2 pkt 2 

6. Nawigacja a) brak – 0 pkt 
b) jest – 2 pkt 2 

7. Czujniki parkowania 
a) brak – 0 pkt 
b) tył – 1 pkt 
c) tył + przód – 2 pkt 

2 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Ocena techniczna” zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 

 
Suma punktów za ocenę techniczną w 

ofercie badanej 
Ocena punktowa = 

Największa uzyskana suma punktów 
za ocenę techniczną 

x waga x 1 pkt 

 
2.3. Kryterium : Warunki gwarancji - 6%  

Przez kryterium „Warunki gwarancji” Zamawiający rozumie określone przez 
Wykonawcę warunki gwarancji i serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu oferty. 

Oferty zostaną podane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 
warunków gwarancji na zasadach określonych w poniższej tabeli:  

 
Lp. Warunki Gwarancji  Zasady oceny Maksymalna 

ilość punktów 

1. Gwarancja mechaniczna a) 2 lata – 1 pkt 
b) powyżej 2 lat – 2 pkt 2 

2. Gwarancja na powłokę 
lakierniczą 

a)2-5 lat  – 1  pkt 
b) powyżej 5 lat – 2 pkt  2 

3. Gwarancja na 
perforację karoserii 

a) 10 lat – 1 pkt 
b) powyżej 10 lat – 2 pkt 2 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Warunki gwarancji” zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 

Suma punktów za warunki gwarancji 
w ofercie badanej 

Ocena punktowa = 
Największa uzyskana suma punktów 

za warunki gwarancji 

x waga x 1 pkt 
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3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę 
punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach – Zamawiający ustali ją  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki 
określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W przypadku, gdy dwie Oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny Ofert, Zamawiający dokona wyboru Oferty z niższą ceną.  

 

ROZDZIAŁ 20. 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz  
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, a także o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający umieści również  informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na 
własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 

 

ROZDZIAŁ 21. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy. 
 

ROZDZIAŁ 22. 

WARUNKI UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, 
gdy taka konieczność będzie wynikała z następujących okoliczności: 

a) jako następstwo zmian obowiązujących przepisów, 

b) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy 
nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron 
Umowy, 

c) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn nie 
leżących po żadnej ze Stron nie będzie możliwe wykonanie Umowy  
w pierwotnym terminie, nie więcej jednak niż o kolejne 15 dni, 

d) konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy z powodu 
przyczyn nie leżących po żadnej ze Stron, pod warunkiem, iż zostanie zachowany 
lub podwyższony standard przedmiotu Umowy, a cena ostateczna nie zmieni się 
w stosunku do treści oferty/ nie zmieni się więcej niż o 5 %. 
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ROZDZIAŁ 23. 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g), przy czym odwołanie w 
przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na wartość zamówienia poniżej 125 000 
euro, przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:  

–  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; 

–  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

–  odrzucenia oferty odwołującego. 

2. W pozostałym zakresie, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy (art. 181 ustawy Pzp). 

 
ROZDZIAŁ 24. 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty wskaże Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.  

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze 
najkorzystniejszej oferty (patrz Rozdział 20 SIWZ). 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – wymagane minimalne 
parametry techniczno-użytkowe 

Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty 

Załącznik nr 3 do SIWZ: Formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 do SIWZ: Formularz oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia 

Załącznik nr 5 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest jeden fabrycznie nowy samochód osobowy typu sedan 
o niżej określonych minimalnych parametrach: 

Lp. 
WYMAGANE  MINIMALNE  PARAMETRY   

TECHNICZNO-UŻYTKOWE  SAMOCHODU 
Parametry techniczne 

1. Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 
2. Typ: sedan (limuzyna) czterodrzwiowy 
3. Samochód przeznaczony do przewozu 5-ciu osób łącznie z kierowcą (liczba ta 

musi wynikać z homologacji) 
4. Rodzaj napędu:  

- na przednie koła 
- lub na tylne koła 
- lub na cztery koła 

5. Układ napędowy: 
• Rodzaj silnika - benzynowy 
• Pojemność skokowa min. 1900 cm3 – max. 2200 cm3 
• Moc SILNIKA w KM – od 150 
• Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna min. 6-cio biegowa 

6. Wymiary zewnętrzne minimalne (mm) 
• Długość – 4760 
• Szerokość bez lusterek – 1815 
• Wysokość – 1400 
• Rozstaw osi – 2710 

7. Bagażnik – pojemność w litrach min. 490 z pełnowymiarowym kołem 
zapasowym 

Wyposażenie 
8. Bezpieczeństwo: 

• Min. 6 poduszek powietrznych, w tym poduszki powietrzne boczne z 
przodu oraz kurtyny chroniące głowy 

• Stabilizacja toru jazdy wraz z systemami wspomagającymi 
• System przeciwdziałający blokowaniu się kół podczas hamowania 
• Wspomaganie układu kierowniczego 
• Reflektory ksenonowe lub biksenonowe 
• Immobiliser 
• Reflektory przeciwmgielne 
• Lusterko wsteczne, wewnętrzne samoczynnie ściemniające się 

9. Funkcjonalność: 
• Komputer pokładowy 
• Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne 
• Elektryczne szyby boczne przednie i tylne 
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
• Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem + autoalarm 
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• Siedzenia przednie z regulacją 
• Siedzenie kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 
• Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 
• Czujnik deszczu 
• Tempomat 

10. Wyposażenie dodatkowe: 
• Obręcze ze stopu metali lekkich o wymiarach 16 lub 17 cali 
• Lakier  – kolor czarny 
• Zderzaki w kolorze nadwozia 
• Pełnowymiarowe koło zapasowe (Zamawiający nie dopuszcza koła 

dojazdowego ani zestawu naprawczego) 
• Komplet dywaników podłogowych  przednich i tylnych (letnich – 

welurowych i zimowych - gumowych) pod nogi kierowcy i pasażerów  
• Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy 
• Lampki do czytania z tyłu 

11. Gwarancja: 
• Gwarancja mechaniczna – 2 lata 
• Gwarancja na perforację karoserii – 10 lat 
• Gwarancja na powłokę lakierniczą – 2 lata 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

………………………………..   ………………………………. 
………………………………..          (miejscowość i data) 

……………………………….. 
………………………………... 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego (znak sprawy: 
TGA-233- 2 /2011) 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

1.  Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest  
dostawa samochodu osobowego 4-drzwiowego typu sedan marki 
………………………………model ……………………..…, o parametrach zgodnych 
z wymaganiami określonymi w  SIWZ oraz określonymi poniżej:  

 
Lp. Parametry podlegające ocenie Parametry 

oferowanego 
samochodu 

1. Samochód fabrycznie nowy Tak/Nie* 
 rok produkcji 2011 Tak/Nie* 

2. Typ: sedan (limuzyna) czterodrzwiowy Tak/Nie* 
3. Samochód przeznaczony do przewozu 5-ciu osób łącznie 

z kierowcą (liczba ta musi wynikać z homologacji) 
Tak/Nie* 

4. Rodzaj napędu:  na przednie koła/ 
na tylne koła/ na 
cztery koła* 

5. Rodzaj silnika - benzynowy Tak/Nie* 
6. Pojemność skokowa …………. cm3 
7. Moc silnika w KM …………. KM 
8. 

U
k

ła
d

 n
ap

ęd
ow

y:
 

Skrzynia biegów Manualna/ 
automatyczna* 
…………biegowa 
 
 

9. W y m iDługość ………… mm 
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10. Szerokość bez lusterek ………… mm 
11. Wysokość ………… mm 
12. Rozstaw osi ………… mm 

13. Bagażnik – pojemność z pełnowymiarowym kołem 
zapasowym 

……… litrów 

14. poduszki powietrzne, w tym poduszki 
powietrzne boczne z przodu oraz kurtyny 
chroniące głowy 

……….. (liczba) 

15. Stabilizacja toru jazdy wraz z systemami 
wspomagającymi 

Tak/Nie* 

16. System przeciwdziałający blokowaniu się kół 
podczas hamowania 

Tak/Nie* 

17. Wspomaganie układu kierowniczego Tak/Nie* 
18. Reflektory Ksenonowe/ 

biksenonowe* 
19. Immobiliser Tak/Nie* 
20. Reflektory przeciwmgielne Tak/Nie* 
21. 

B
ez

p
ie

cz
eń

st
w

o:
 

Lusterko wsteczne, wewnętrzne samoczynnie 
ściemniające się 

Tak/Nie* 

22. Komputer pokładowy Tak/Nie* 
23. Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka 

zewnętrzne 
Tak/Nie* 

24. Elektryczne szyby boczne przednie i tylne Tak/Nie* 
25. Klimatyzacja automatyczna  Dwustrefowa/ 

czterostrefowa* 
26. Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem + 

autoalarm 
Tak/Nie* 

27. Siedzenia przednie z regulacją Tak/Nie* 
28. Fotel kierowcy sterowany  Manualnie/ 

elektrycznie* 
29. Siedzenie kierowcy z regulacją odcinka 

lędźwiowego 
Tak/Nie* 

30. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 
płaszczyznach 

Tak/Nie* 

31. Czujnik deszczu Tak/Nie* 
32. Czujniki parkowania Nie/ tylko tył/ 

przód i tył* 
33. 

Fu
n

k
cj

on
al

n
oś

ć:
 

Tempomat Tak/Nie* 
34. Obręcze ze stopu metali lekkich  ……. cali 
35. Lakier  – kolor czarny Tak/Nie* 
36. Zderzaki w kolorze nadwozia Tak/Nie* 
37. Pełnowymiarowe koło zapasowe Tak/Nie* 
38. Komplet dywaników podłogowych  przednich i 

tylnych (letnich – welurowych i zimowych - 
gumowych) pod nogi kierowcy i pasażerów 

Tak/Nie* 

39. 

W
yp

os
aż

en
ie

 
d

od
at

k
ow

e:
 

Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt 
ostrzegawczy 

Tak/Nie* 
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40. Lampki do czytania z tyłu Tak/Nie* 
41. Nawigacja Tak/Nie* 
42. Gwarancja mechaniczna ……… lat 
43. Gwarancja na perforację karoserii ……… lat 
44. G

w
ar

an
cj

a:
 

Gwarancja na powłokę lakierniczą ………. lat 
 
 

 
 

2.   Cena oferty 

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami 
zawartymi w SIWZ o oferowanych powyżej parametrach technicznych za 
kwotę brutto: …………………… zł (słownie brutto: ………………….…… 
………………………………………………………………………………………  zł)     
Cena oferty uwzględni wartość brutto samochodu osobowego typu sedan oraz 
wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia, z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Termin wykonania zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wadium w kwocie ................................  zostało wniesione w dniu .........................  
 w    formie    .......................................................................................................................  

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte, w szczególności zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami 
Umowy, określonymi w  załączniku nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.  Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.  

8.  Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych 
na stronach ….. , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

9. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców*. 
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy 
zamówienia: 
. ............................................................................................................................................   
.. ........................................................................................................................................................  

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy) 

 

10.  Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze 
__________ zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas 
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trwania umowy będziemy  się posługiwać podanym wyżej numerem. 
Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania 
umowy jest …………... (w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę). 

11.  Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek 
znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych 
do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

12.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  
do:  
Imię i nazwisko / nazwa firmy : ……………………………….……………………. 
Adres : ……………………………………………….…………………………………. 
Telefon : ……………………………………….. 
Fax : ……………………………………………. 
Adres e-mail : ………………………………… 

13. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, 
oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………… 

 

__________________, dnia __ __ 2011 roku 

___________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Formularz oświadczenia Wykonawcy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego  
(nr ref. TGA-233- 2 /2011) 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

Oświadczam/y, że: 

spełniamy warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakraja obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 

 

__________________, dnia __ __ 2011 roku 

________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Formularz oświadczenia Wykonawcy 
o braku podstaw do wykluczenia 

  

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę na dostawę fabrycznie nowego 
samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego   
(nr ref. TGA-233- 2 /2011) 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam/y: 

nie zachodzą  podstawy do wykluczenia nas z postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego, wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 

__________________, dnia __ __ 2011 roku 

 

________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 
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Załącznik Nr 5  do SIWZ 
 

Istotne Postanowienia Umowy 
 

Umowa Nr ……….. 
 
zawarta w dniu ……………………… 2011 r. w Warszawie  
pomiędzy:  
 
Urzędem Transportu Kolejowego  
z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. Chałubińskiego 4,   
NIP 526-26-95-081, REGON 015481433                 
który reprezentują : 
 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 

 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………, ul. ……………………………. 
wpisaną do ………………………………………………. 
NIP ………………, REGON ………………….. 
którą reprezentują: 
 

1. ……………………………………. 
2. ……………………………………. 
 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania (znak sprawy: TGA-233-2/2011)  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp” 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego 
samochodu osobowego typu sedan, zwanego dalej Przedmiotem umowy, (rok 
produkcji: …….. ) marki ……………………….… model ………….. dla potrzeb 
Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wyposażenie przedmiotu umowy musi być zgodne z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 
r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

3. Przedmiot umowy musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez 
obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych 
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez 
przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 

 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 Przedmiot umowy odpowiada pod 
względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiada 
wymagane świadectwa kwalifikacyjne, jest wolny od wad fizycznych  
i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE. 

 

§ 3. 

1. Odbiór Przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Umowy nastąpi w firmowym 
salonie samochodowym w Warszawie w terminie 40 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia umowy. O możliwości odbioru Przedmiotu umowy Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed datą planowanego dnia 
odbioru.  

2. Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację techniczną z instrukcją obsługi, kartę gwarancyjną  
(w języku polskim), świadectwo homologacji oraz wszystkie dokumenty 
niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu na podstawie protokołu 
odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Podpisany 
protokół odbioru zostanie załączony do Umowy jako załącznik nr 3. 

4. W sytuacji, gdy dostarczony Przedmiot umowy posiada wady dające się usunąć 
w taki sposób, iż nie zostanie obniżona jego wartość, Zamawiający podpisuje 
protokół odbioru z uwagami, tj. wyszczególnia ujawnione podczas odbioru wady 
i wyznacza termin na ich usunięcie. Natomiast, gdy wady ujawnione podczas 
odbioru powodują obniżenie wartości Przedmiotu umowy, nie dają się usunąć 
lub powodują, iż  nie jest możliwe korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku lub odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia 
informacji stanowiących podstawę odstąpienia. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić osobę wymienioną w ust. 2  
o dacie i godzinie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. Do koordynacji i odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia  
Pana Mariusza Murawskiego tel. (22) 630-18-84; fax (22) 630-18-91;  
e-mail: mariusz.murawski@utk.gov.pl. 
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§ 5. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy,  
o którym mowa w § 1: 

a) okres gwarancji mechanicznej (na silnik i podzespoły) na ……… lata 
liczone od daty odbioru przedmiotu umowy, 

b) okres gwarancji na powłokę lakierniczą na  ……….. lata liczone od daty 
odbioru przedmiotu umowy, 

c) okres gwarancji na perforację karoserii na ………. lat liczone od daty 
odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte 
(fabryczne) wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszającego 
jego wartość użytkową i estetyczną. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający po dokonaniu odbioru, jednak przed upływem 
18 miesięcy od daty odbioru, stwierdzi i zgłosi pisemnie Wykonawcy, iż 
Przedmiot umowy w chwili jego wydania był niezgodny z Umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez 
nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy - odpowiednio do rodzaju i 
stopienia stwierdzonej niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
przed upływem sześciu miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy 
domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie: 
………………… zł (słownie brutto: …………………………………… zł). 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 1 na podstawie faktury 
VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania bez 
uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 21 dni roboczych od daty 
otrzymania faktury VAT. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez 
Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest 
uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej. 

6. Do podpisania faktury ze strony Zamawiającego jest upoważniony Pan Mariusz 
Murawski. 

 

§ 7. 

11..  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne naliczane od kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1: 

a) 0,5 % za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, 
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b) 0,5 % za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze bądź w okresie gwarancji, liczony od wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) 10 % w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach 
o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy oraz w ust. 3 lit. b poniżej. 

22..  W razie opóźnienia w wykonaniu dostawy Zamawiający może: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy z zachowaniem 
prawa do kary umownej, 

b) odstąpić od umowy  w terminie 10 dni od daty upływu terminu dostawy  
i żądać kary umownej wskazanej w ust. 1 lit. c). 

33..  W przypadku poniesienia szkody w zakresie przekraczającym wysokość kar 
umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

44..  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych  
z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

55..  W razie 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 wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 
ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy  
w przypadku, gdy taka konieczność będzie wynikała z następujących 
okoliczności: 

a) jako następstwo zmian obowiązujących przepisów, 

b) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji 
Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze 
Stron Umowy, 

c) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn nie 
leżących po żadnej ze Stron nie będzie możliwe wykonanie Umowy  
w pierwotnym terminie, nie więcej jednak niż o kolejne 15 dni, 

d) konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy  
z powodu przyczyn nie leżących po żadnej ze Stron, pod warunkiem, iż 
zostanie zachowany lub podwyższony standard przedmiotu Umowy, a cena 
ostateczna nie zmieni się w stosunku do treści oferty/ nie zmieni się więcej niż 
o 5 %. 
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§ 9. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp oraz  Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających  
z niniejszej Umowy. 

 

§ 10. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr I   – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr II  – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr III –. Protokół odbioru 

 

 

 

WYKONAWCA:                              ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


