Data: 22.11.2007r.

Pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę samochodu dostawczego
I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gminny Zakład Komunalny
2. Adres:
Ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany
3. REGON: 811139799
4. Numer tel./fax: (091) 564-15-45

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: - Jan Jurkiewicz – numer telefonu: (091) 564-15-45
2. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7:00-15:00

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o
minimalnych parametrach zawartych w specyfikacji technicznej.

Wspólny słownik zamówień CPV: 34.11.50.00-6 – pojazd wyposaŜony w silnik diesel.

IV. Informacja o przetargu:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

V. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia następujących
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 ustawy.
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VI. Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr. 1 do SIWZ),
b) oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załączniku
nr 2 do SIWZ),
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ),
d) oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ)
e) wypełniony formularz – opis warunków technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ)
2. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu wykonawcy.
c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.
d) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upowaŜnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie oferty:
a) ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego
b) opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
OFERTA – Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego

VII. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa
zamówień publicznych,

2) Zaproponują samochód dostawczy, który będzie spełniał następujące warunki:
a) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2007 roku,
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b) z homologacją auta bazowego

3) Szczegółowy opis minimalnych wymagań technicznych oraz elementów wyposaŜenia
samochodu dostawczego objętego przedmiotem zamówienia określony został w druku
specyfikacja techniczna

4) Szczegółowe sposoby wykonania zamówienia publicznego opisane zostały w druku
projekt umowy

5) Udzielą gwarancji:
a) na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
b) na lakier min. 36 miesięcy
c) na perforację nadwozia min. 96 miesięcy

VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
Zakład nie Ŝąda dodatkowych dokumentów.

IX. Wadium
Nie wymagana jest wpłata wadium.

X. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania
Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XI. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złoŜoną oferta przez 30 dni,
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizowania dostawy ustala się do dnia 31.12.2007r.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.
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Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z
zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o
akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w
obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

XIV. Opisy kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
a) cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, który uzyska największą liczbę punktów,
obliczonych wg wzoru:
C = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniŜsza cena brutto wśród waŜnych ofert
Cbad – cena brutto badanej oferty.

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1.KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w
terminie nie późniejszym niŜ 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.

XVI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i
oceny ofert:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego, tj.
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Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany
Termin składania ofert: 30.11.2007r., godz. 10:00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na otwarcia ofert:
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj.
Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany
Termin otwarcia ofert: 30.11.2007r., godz. 10:00
3. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w
ofercie.
4. Ocena ofert.
Zamawiający oceni waŜność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ
kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVII. Tryb zawarcia umowy:
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed
upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin
zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
2.Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj.
przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.
3.Ogólny wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

XVIII. Środki odwoławcze:
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Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w
wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560) przepisów, przysługują
środki odwoławcze:
● protest (art. 180 – 183 ustawy).

XIX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr
82, poz. 560) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy,
2. Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24,
3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1,
4. Wzór umowy,
5. Formularz oświadczenia o akceptacji załączonej umowy,
6. Specyfikacja techniczna,
7. Formularz opis warunków technicznych.
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