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.................................................... 
(pieczęć Zamawiającego) 

 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
  Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem 

hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w Swarzędzu. 
 

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej  209 000 EURO. 
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1579). 
III. Dane adresowe Zamawiającego: 
 Gmina Swarzędz 

ul. Rynek 1 
62-020 SWARZĘDZ 
tel  (0-61) 65-12-406 
fax (0-61) 65-12-211 
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl 
internet: http://bip.swarzedz.eu 

IV. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.10.2017r. - godz. 10:00 Siedziba 
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu. 
V. Termin i miejsce otwarcia ofert: dnia 30.10. 2017r. - godz. 10:30, Siedziba 
Zamawiającego, pok. 411 
VI. Zakres dostawy według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 
VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
IX. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców. 
Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozdział 3. Druk oferty. 
Rozdział 4. Projekt umowy. 
 

 
 

Zatwierdzam 
 
 

 
Marian Szkudlarek 

           ............................................ 
            (Podpis Kierownika Zamawiającego) 

dnia 20. 10 . 2017 roku 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  WZP.271-48/2017 

Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem hybrydowym na potrzeby 
Straży Miejskiej w Swarzędzu. 

 

Strona nr 2 z 21 

 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania                     

i złożenia ofert 
 1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 

drogą pisemną lub faksem lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie 
potwierdzić fakt otrzymania  faksu lub e-maila. 
 a) Pisemnie na adres: 
Urząd Miasta i Gminy 
Rynek 1 
62-020 Swarzędz 
Referat Zamówień Publicznych 

 b) Faksem na numer: (61) 65 12 211 
 c) mail: zamowienia@swarzedz.pl 

 1.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: 
 a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub 

terminie. 
 b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do 

przygotowania oferty. 
 1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy. 
 1.5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
 1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe zasady 

udziału podwykonawców w realizacji zamówienia reguluje pkt 16 SIWZ. 
 1.8. Oferta powinna zawierać: 

 a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, 
 b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 
 1.9.  Forma oferty. 

 a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inna trwałą 

techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim. 

 c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę 
umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

 d) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub 
jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 e) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej 
załączników): 
-zostały kolejno ponumerowane; 
-zostały zaparafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę i złączone w sposób 
uniemożliwiający jej zdekompletowanie; 
-ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
opatrzone podpisem osoby/osób reprezentującej, pieczątką firmową lub imienną osoby/osób 
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”. 

 f) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez 
osobę/osoby podpisującą ofertę. 

 g) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

R o z d z i a ł  1
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ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji: nazwy (firmy) oraz 
adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 h) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć 
(zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę 
przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich 
poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 
nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty). 

 
1.10. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które: 

 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji; 
 b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę; 
 c) będzie posiadać oznaczenie: 

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia 
na  Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem 

hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w Swarzędzu. 
Nie otwierać przed dniem 30. 10 . 2017r. przed godz. 10:30” 

1.11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Miasta i Gminy 

ul. Rynek 1 
62 – 020 Swarzędz 

w Biurze Obsługi Interesanta  - Kancelaria Urzędu, do dnia  30. 10 . 2017r., do godz. 10:00 
 

1.12. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. 
1.13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

– o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie; 

1.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie musi być złożone w kopercie stosownie oznaczonej z dopiskiem “zmiana” lub 
“wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
 2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż: 

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 
 b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 
 c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 2.1 lit. a), 
 d) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu. 
 2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej  http://bip.swarzedz.eu. 
 b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  WZP.271-48/2017 

Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem hybrydowym na potrzeby 
Straży Miejskiej w Swarzędzu. 

 

Strona nr 4 z 21 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej http://bip.swarzedz.eu. 
 

 3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 
 3.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 30. 10. 2017 r., o godz.10:30, pokój nr 411. 
 3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 3.3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy, 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji 
oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

 3.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. 
Zmiany te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą. 

 3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
 4. Wymagania stawiane Wykonawcom 
 4.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2) oraz którzy nie 
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1. 
 4.2.  Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
4.1.  Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie spełnia  
na podstawie  oświadczeń, o których mowa w pkt 5. 
4.2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz 
pkt 16-21 ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
4.3.  Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy 
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe 
informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w: 

a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b. 

5.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a 
szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ. 

5.5. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.4 w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z 
postępowania powinien – na wezwanie zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty: 
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- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
 jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
 podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 
5.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 

  
 6. Sposób obliczenia ceny oferty. 
 6.1. Cena ofertowa (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 6.2.  Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 6.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 6.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 6.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 6.6. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie                 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 
- tekst jednolity z późn. zm.); 
 6.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca , składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
 7. Ocena ofert. 
 7.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek w treści 
oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
 7.2. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do 
Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym 
punktem specyfikacji. 
 7.3.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 60 (%) 

2. Współczynnik masy pojazdu bazowego do 
maksymalnej mocy silnika netto 

20 (%) 

3. Zużycie energii dla napędu spalinowego 10 (%) 

4. 
Emisja zanieczyszczeń dla napędu 

spalinowego 10 (%) 

 
7.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 
7.5. Sposób obliczania wartości punktowej: 
Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru: 
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Wartość punktowa kryterium =       
 
 
Gdzie: 
W - waga, 
C min - cena najniższej oferty, 
Cn - cena badanej oferty. 
 
Wartość punktowa współczynnika masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika 
netto (kryterium 2) jest obliczana w następujący sposób: 
 
Punktacja dla kryterium współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika 
netto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem: 
  
B – Ilość pkt = najniższa wartość współczynnika z ważnych ofert x 20 pkt. 
         wartość współczynnika badanej oferty 
 
W kryterium punktowany będzie współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika 
netto (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE pojazdu). 
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże wartości współczynników masy pojazdu bazowego do  
maksymalnej mocy silnika netto: dla napędu spalinowego i dla napędu elektrycznego oraz ich  sumę. 
Łączna wysokość (suma) obu współczynników będzie stanowić wartość kryterium „współczynnik masy 
pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika netto” i zostanie podstawiona do powyższego wzoru 
w celu wyznaczenia wartości punktów. 
 
Wyznaczenie wartości punktów: 
 
a) ważna oferta przedstawiająca najniższą wartość współczynnika masy pojazdu bazowego do 
maksymalnej mocy silnika netto uzyska maksymalna ilość punktów tj. 20 
 
Wartość punktowa zużycia energii dla napędu spalinowego (kryterium 3) jest obliczana w 
następujący sposób: 
 
C – Ilość pkt = najniższa wartość zużycia energii z ważnych ofert x 10 pkt. 
       wartość zużycia energii badanej oferty 
 
W kryterium zużycie energii punktowane będzie wartość współczynnika zużycia energii w (MJ/km). 
 
Uwaga: Wartość współczynnika zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert 
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn 
uśrednionego zużycia paliwa (l/km) (dla wartości cyklu łączonego dla napędu spalinowego) podanego 
przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej dla oleju napędowego 36 MJ/l, dla 
benzyny 32MJ/l 
 
Wyznaczenie wartości punktów: 
a) ważna oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska maksymalną ilość punktów tj. 
10 
 
Wartość punktowa emisja zanieczyszczeń dla napędu spalinowego (kryterium 4) jest 
obliczana w następujący sposób: 
 

D– Ilość pkt = najniższa wysokość emisji dwutlenku węgla dla cyklu łączonego z ważnych ofert x 10 pkt.                      
wysokość emisji dwutlenku węgla dla cyklu łączonego badanej oferty 

  
W kryterium emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku węgla (CO2) punktowana będzie wysokość 
emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) 
 
Uwaga: wysokość emisji dwutlenku węgla (g/km) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

Cmin
x W

Cn
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z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu 
do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559) mierzona dla wartości cyklu 
łączonego zużycia paliwa podanego przez Wykonawcę w ofercie według procedury ustalonej dla celów 
badan homologacyjnych dla napędu spalinowego. 
 
Wyznaczenie wartości punktów: 
a) ważna oferta o najniższej wysokości emisji dwutlenku węgla uzyska maksymalną ilość punktów tj. 
10 
 
Wartość punktowa oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią we wszystkich 
kryteriach. 
 
 8. Zasady wyboru i udzielania zamówienia: 
 8.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 
 8.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
d) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 8.3.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.2 lit. a i d, na stronie internetowej. 

 
 9. Wadium. 
 9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2300,00 zł. 
 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 9.3. Forma wadium. 
 a) Wadium może być wniesione w: 
- pieniądzu; 
–  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
–  gwarancjach bankowych; 
–  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
–  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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2016r. poz. 359). 
 9.4. Miejsce wniesienia wadium. 
 a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 
       BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A 
       konto nr 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007 
– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania 
ofert) kwota określona w pkt. 9.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego. 
 b)  Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie: 
–  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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 2016r., poz. 359)., Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub 
poręczenia w Referacie Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. 306 (wadium w tych 
formach wnosi się  przed upływem składania ofert). 
 9.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten 
musi zawierać następujące zapisy: 
 a)  dane gwaranta; 
 b)  gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach: 
-  gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej., 
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- gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
•  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 
c) gwarancję wypłacenia całej kwoty w okresie związania ofertą, określonym w pkt 10 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 
d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną 
pieczątką). 
 9.6.  Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. 
 9.7.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien 
przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej 
wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

 a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 
 b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
 

 10. Termin związania ofertą. 
 10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin 
składania ofert. 
 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium. 
 10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 11. Jawność postępowania. 
 11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
 11.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 
 11.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się  od 
chwili ich otwarcia, 
 11.4.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych dokumentów 
i poinformuje o tym Wnioskodawcę. 
 
 12. Obowiązki Zamawiającego: 
 12.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej 
określonych warunkach: 
 a) Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie 
przedmiotu zamówienia w stosunku do złożonej oferty. 
 
 13. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg. 
 13.1.  Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 13.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 a) określenia warunków udziału w postępowaniu ; 
 b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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 c) odrzucenia oferty odwołującego, 
 d) opisu przedmiotu zamówienia, 
 e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 13.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 

 13.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 13.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 13.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

 13.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 13.8. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 14.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 14.1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
         całkowitej podanej w ofercie. 
 14.2. Forma zabezpieczenia. 
 a) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

– pieniądzu; 
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
– gwarancjach bankowych; 
– gwarancjach ubezpieczeniowych; 
– 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. 

 b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. 
konto nr 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008 
 c) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 d) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w niżej wskazanych formach: 

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej; 
– przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
– przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                 o 
zastawie   rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 14.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wykonawcy. 
 14.4. Zamiana formy zabezpieczenia: 
 a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 14.2.a). 
 b) Z
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miana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 14.5. Zwrot zabezpieczenia 
a)Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                        
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
b)Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
c)Kwota, o której mowa w pkt b), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady 
 14.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
 
 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

 15.1. Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego w 
Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 16.  Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 16.1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części Zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie części zamówienia oznacza szczegółowe 
określenie zakresu jaki będzie realizowany przy pomocy podwykonawców, tzn.: Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania konkretnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia. 
 16.2. Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez 
Zamawiającego jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania całego przedmiotu zamówienia 
samodzielnie, bez powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 
 16.3. Dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, nie wyłącza konieczności 
uzyskania przez Wykonawcę odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie części 
realizacji zamówienia konkretnym podwykonawcom, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa                w 
pkt 16.6. 
 16.4. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
zmawiającego na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia. Niniejsze postanowienie nie wyłącza, 
ani w jakikolwiek sposób nie narusza prawa wykonawcy do powierzenia części realizacji zamówienia 
podwykonawcy. 
 16.5. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 16.4, Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie 
do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział określonego podmiotu. Zamawiający w 
terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku dokona oceny czy w stosunku do podwykonawcy nie 
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. W takim przypadku 
wykonawca do wniosku dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 
 16.6.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy  następuje                      
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,                     
o którym mowa w art. 25a ust. 5.1b, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
 16.7.  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 16.8. Postanowienia pkt 16.6, 16.7 i 16.8 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 
 17. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami: 
W sprawach proceduralnych: 
-Adam Talaga          – tel. (61) 65-12-406 Referat Zamówień Publicznych 
-Milena Klupś          – tel. j.w. 
-Sylwia Grąbczewska – tel. jw. 
-Anna Ruks   – tel. j.w. 
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O PI S  PRZE DM IO TU ZA MÓW IEN I A 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa    samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, 
SUV) z napędem hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w Swarzędzu, o poniższych 
wymogach:                                                      

Rok produkcji:  ________________________________________________ 2017 / fabrycznie nowy 
Przeznaczenie:  _____________________________realizacja zadań Straży Miejskiej ( Ekopatrolu) 
Teren:  ________________________________________ płaski o różnych rodzajach i jakości dróg 
Rodzaj nadwozia pojazdu:  ____________________________________________ crossover / SUV 
Ilość drzwi :........................................................................................................ 5       
Lakier: ____________________________________________________________ srebrny metalic 
Silnik (rodzaj / pojemność / moc): _______________________________ hybrydowy / min  100 KM 
Tapicerka:  _____________________________________ ciemna, łatwa do utrzymania w czystości 
Gwarancja:  ____________________________________________________________min. 2 lata 

 
 
Wyposażenie:          
 
Klimatyzacja (aut. lub manualna); elektrycznie sterowane szyby przednie; elektrycznie sterowane i 
podgrzewane lusterka; wspomaganie układu kierowniczego; światła do jazdy dziennej; ABS; układ 
stabilizacji toru jazdy; ogrzewanie i wycieraczka tylnej szyby; centralny zamek sterowany pilotem; 
gaśnica; 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 

1) Osłona ( „kangur”) z rur/blachy nierdzewnej zabezpieczająca przedni zderzak i układ 
napędowy pojazdu przed uszkodzeniem w  wyniku uderzenia w podłoże podczas 
poruszania się po drogach gruntowych. 

2) Hak holowniczy demontowalny. 
3) Opony letnie o charakterystyce terenowej 
4) Komplet kół z oponami zimowymi 
5) Zabudowa podzielona na dwa przedziały rozdzielone możliwą do zdemontowania bez 

         użycia narzędzi, ażurową w górnej części przegrodą,  z zachowaniem regulacji foteli    
         przednich pełnym zakresie.   

przedział 1 – kierowca + dysponent , fotele pokryte tapicerką  łatwą w utrzymaniu         
               czystości i odporną na uszkodzenia mechaniczne pochodzące od   
              wyposażenia strażników ( kajdanki,  pałka służbowa) lub pokrowce    
              odpowiadające ww. warunkom. 
przedział 2 – fotele pokryte materiałem jak w przedziale 1, możliwe do demontażu bez 

użycia narzędzi lub rozkładane w sposób dający płaską powierzchnię.  W 
miejscu bagażnika i foteli tylnych (lub nad złożonymi fotelami tylnymi)  
jednolita, płaska podłoga wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej, możliwa 
do demontażu bez użycia narzędzi i przystosowana do obciążenia sprzętem o 
wadze do 150 kg oraz jego umieszczanie w pojeździe przez otwór pokrywy 
bagażnika. Winna być ona wyposażona w system pozwalający na 
unieruchamianie pasami przewożonego sprzętu (agregat prądotwórczy, 
zadymiarka, klatka do transportu zwierząt)   Podłoga ta powinna także 
zapewnić utrzymanie czystości wnętrza pojazdu  od  wilgoci, błota i odchodów 
zwierzęcych. 

             Zabudowa powinna umożliwić w razie potrzeby szybki demontaż bez użycia 
narzędzi  i przywrócenie pojazdowi funkcji auta 5 osobowego oraz dostęp do 
koła zapasowego. Możliwe jest wykonanie podłogi i przegrody jako jeden 
element.        

Wymagania odnośnie oznakowania pojazdu : 
 Na dachu pojazdu zamontowana w przedniej części symetrycznie i prostopadle do 

podłużnej osi symetrii specjalna lampa zespolona  (nie wystająca poza obrys dachu i 
zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni bez konieczności 
demontażu) posiadająca: dwie lampy ostrzegawcze LED widoczne z każdej strony 
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pojazdu oraz szperacze przednie i boczne, klosze lamp ostrzegawczych koloru 
niebieskiego, z przodu i z tyłu podświetlany napis „Straż Miejska” pomiędzy lampami 
ostrzegawczymi widoczny z min. 50 m w warunkach nocnych; 

 Dwie błyskające lampy LED koloru niebieskiego  montowane w atrapie silnika; 
 Kontrola nad działaniem urządzeń odbywać się musi za pomocą odpowiedniego 

manipulatora: działanie sygnalizacji świetlnej możliwe przy wyjętym kluczyku, 
podświetlenie napisu „Straż Miejska” w lampie ostrzegawczej włączane wraz ze 
światłami pojazdu, wyposażenie w mikrofon umożliwiający osobie obsługującej 
podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu, manipulator posiadać musi możliwość 
generowania trzech rodzajów sygnałów dźwiękowych: „wilk”, „pies” i „le-on” 

 Oklejenie pojazdu folią odblaskową folią samoprzylepną zgodnie z wymaganiami 
określonymi w § 32b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia  (t. j. Dz. U.  z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) 

 
 

Wykonawca zapewni możliwość serwisowania samochodu objętego przedmiotem zamówienia                     
w autoryzowanym serwisie  w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. 
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O F E R T A  

 - Formularz ofertowy - 
 

(pieczęć adresowa firmy 
Wykonawcy) 

nr tel. …........................... 
    nr fax. ….......................... 

e-mail: ….......................... 
NIP: ................................ 
REGON: …......................... 

    zarejestrowana(y) / wpisany 
do    ………………………………………

………... 
     pod nr ……………………………………. 

(wypełnić obowiązkowo) 
        Gmina Swarzędz 

ul. Rynek 1 
62-020 SWARZĘDZ 

 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: „zakup samochodu o 
podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem hybrydowym na potrzeby Straży 
Miejskiej w Swarzędzu” z dnia 20. 10 . 2017 roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego oraz 
na stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu), oraz  w BZP pod pozycją nr 605112-N-2017 
oferujemy: 
                                                                                                                                                                                               

1. Oferujemy wykonanie całości dostawy objętej przedmiotem zamówienia za kwotę  
w wysokości: 
Stawka podatku VAT: ...... % 
Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł 
Słownie: ......................................................................................................... zł  
brutto. 

 
2. Oferujemy pojazd o współczynniku masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy 

silnika netto …....kg/KM 
3. Oferujemy zużycie energii dla napędu spalinowego ….. MJ / km 
4. Oferujemy emisję zanieczyszczeń napędu spalinowego ….. g/km 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz                     

z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 
8. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 
9. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia 

(wskazać zakres oraz nazwy podwykonawców): 
- ....................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................... 

10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

11. Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na 
konto bankowe o numerze ....................................................... 
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12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
............................................................................... 
............................................................................... 

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

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

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

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

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

 
 

Podpisano: 
 

Miejsce i data: ........................................ 2017r. 
 
 

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

                                                                             (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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.............................................

. 
(pieczęć adresowa firmy 

Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
 

„Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem 
hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w Swarzędzu” 

 
 
Nazwa Wykonawcy*: 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy*: 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
oświadczam, co następuje: 
 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                w 
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone  w Rozdziale 1 pkt 4 
SIWZ. 
 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam 
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………........ 

w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 
dla wskazanego podmiotu). 

 

 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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.............................................
. 

(pieczęć adresowa firmy 
Wykonawcy) 

 
 
 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
 

„Zakup samochodu o podwyższonej mobilności (crossover, SUV) z napędem 
hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w Swarzędzu” 

 
Nazwa Wykonawcy*: 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy*: 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
oświadczam, co następuje: 
 
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23               
i art. 24 ust. 5 pkt 1)  ustawy Pzp 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
       upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 

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

 
Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 

 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  2
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 
się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2017 r. 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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UMOWA Nr CRU ......................................................... 

 
 

zawarta w dniu .................. 2017 r. w dniu …........................... r. w Swarzędzu pomiędzy Gminą 
Swarzędz,  zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz  - Mariana Szkudlarka 
pomiędzy 
 
  a:  ................................................................................................. 
reprezentowaną/nym/ przez: 

1) ................................................., 

 
zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr ....................... lub prowadzącą/ym/ działalność 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ......................................... , 
zwaną/nym/ w treści umowy „Wykonawcą”, a łącznie stronami. 

 
§ 1 

 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu osobowego 
……………………………………………, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia 
publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego o podwyższonej 
mobilności (crossover, SUV) z napędem hybrydowym na potrzeby Straży Miejskiej w 
Swarzędzu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jego załącznikami., oferowanego 
przez Wykonawcę zgodnie z ofertą z dnia ………….... zawierającą opis oferowanego towaru, będącymi 
załącznikami do niniejszej umowy (załącznik nr 1 formularz oferty, załącznik nr 2 opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiącymi jej integralną część. 
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy i może być używany bez 
naruszania praw osób trzecich. 

 
§ 3 

Termin realizacji umowy 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia udzielenia zamówienia. 
2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony 
na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

Transport 
Przedmiot umowy określony w § 2 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy, na czas transportu, pokrywa 
Wykonawca. 

 
§ 5 

Odbiór 
1. Technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony 
przedstawiciel. 
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający 
odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 
3. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez obie 
strony umowy. 
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5. Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy przekaże również Zamawiającemu niezbędne 
dokumenty związane z samochodem w tym: instrukcję obsługi, dokument gwarancyjny, dokumenty 
potrzebne do zarejestrowania samochodu. 

 
§ 6 

Wartość umowy i warunki płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę w wysokości …............... 
brutto 
Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, koszty odprawy celnej w ramach 
importu bezpośredniego. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę/y VAT wystawioną/e przez Wykonawcę, 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
3. Wystawienie i zapłata faktury nastąpi po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru przez 
obydwie strony umowy. 
4. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie uregulowana w oparciu o fakturę VAT, 
wystawioną przez Wykonawcę, który jest czynnym podatnikiem podatku towarów i usług i posiada 
NIP .................................. . 

 
§ 7 

Gwarancja i reklamacje 
1. Wykonawca zapewnia jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi 
normami. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 

1) na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne, licząc od daty odbioru 
przedmiotu dostawy – ……………. (min. 2 lata) (bez limitu kilometrów), 
2) na powłokę lakierniczą – ……………. (min. 3 lata), licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, 
3) na perforację nadwozia – ……………. (min. 6 lat), licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. 

3. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu 
umowy w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 7 dni od daty jej 
zgłoszenia. 
5. Wybór sposobu reklamacji należy do Zamawiającego. 
6. Koszty reklamacji pokrywa Wykonawca. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie 
następujących kar umownych: 

1) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji. 
2) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto 
umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy gdy: 

1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy, 
2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 
właściwej jakości, 
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; 
w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy. 

2. Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć 
sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i 
jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca 
może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ, za cenę 
określoną w ofercie i umowie. 
4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł 
zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin dostawy może ulec przedłużeniu, o ile 
Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w ust. 1) wyznaczając dodatkowy termin 
dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować 
podwyższenia ceny określonej w § 6 ust. 1). 
6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 
w Poznaniu. 
7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 
 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 


