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Zochcinek, dnia 06 sierpnia  2019 r. 

S p e c y f i k a c j a    I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej  
Zochcinek 42, 27- 500 Opatów 
Tel 15 868 28 18 
Godziny urzędowania 730  1530 
adres strony internetowej: www.zochcinek.pl, email: dps@zochcinek.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”, o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zamawiający zastosuje w prowadzonym postępowaniu tzw. procedurę odwróconą (art. 24aa Pzp), zgodnie 

z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a dopiero potem zbada, czy Wykonawca, którego ofertę 

oceniono najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu 

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie tego wykonawcę do złożenia                                    

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności,                        

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być aktualne na dzień 

ich złożenia. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia : 

Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na 
wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. 

1) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kody CPV:  34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób             

                     34115000-6 pojazdy napędzane silnikami Diesla 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego dwóch busów 9 – 
osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem 
przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z osprzętem   (najazdy,  pasy 
bezpieczeństwa dla wózków i osób na wózkach, listwy podłogowe). 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Lp. „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających 
się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku” 

1 

 

SAMOCHÓD OSOBOWY DO PRZEWOZU 9 OSÓB, FABRYCZNIE NOWY, ROK PRODUKCJI 
2019, PRZYSTOSOWANY DO PRZWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPFAWNYCH 
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Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób uwzględniając zabudowę 
specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu wózka 
inwalidzkiego (homologacja pojazdu) 

3 preferowany kolor niebieski lub inny do uzgodnienia z zamawiającym z wyjątkiem białego 

4 drzwi boczne przesuwane z szybą odsuwaną  – po prawej stronie pojazdu 

5 poręcze przy drzwiach bocznych  przesuwnych ułatwiające wsiadanie 

6 Uchwyt ułatwiający wsiadanie w kabinie kierowcy od strony pasażera 

7 drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe przyciemniane 

8 pełne przeszklenie pojazdu – szyby boczne w przedziale pasażerskim przyciemnione, 

9 szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie 

10 wysokość pojazdu: powyżej: 1,9 m 

11 rozstaw osi minimum 3000 cm 

12 

długość całkowita – mieszcząca trzy rzędy siedzeń i stanowisko wózka inwalidzkiego dla osoby 
niepełnosprawnej w pozycji siedzącej bez konieczności demontażu III rzędu siedzeń  w przestrzeni 
pasażerskiej 

13 oświetlenie sufitowe co najmniej dwupunktowe 

14 fotele dla 6 osób w przestrzeni pasażeskiej 

15 
II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2 + 1, dwuosobowe ze składanym oparciem, 
jednoosobowe odchylane 

16 III rząd przestrzeni pasażerskiej 3 siedzenia pojedyncze z możliwością demontażu 

17 stanowisko wózka inwalidzkiego 

18 siedzenie pasażera obok kierowcy dwuosobowe 

19 podłoga z wykładziną antypoślizgową 

20 szyny mocujące wózek inwalidzki 

21 
wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami 
oraz zagłówki 

22 pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku 

23 siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny 

24 antypoślizgowe progi 

25 fabrycznie wykonana tapicerka przedziału pasażerskiego 

26 siedzenie kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem 

27 poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

28 czujnik parkowania z przodu i z tyłu 

29 czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy 

30 
najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 210 cm  
(+,- 10 cm) do wprowadzania wózka inwalidzkiego 

31 ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego 

32 klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego 

33 rodzaj paliwa – olej napędowy 
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34 
moc silnika – nie mniej niż 120 KM, pojemność skokowa 1600 - 2200 cm3 w klasie co najmniej 
EURO-6,  z bezpośrednim układem wtrysku paliwa, turbodoładowany 

35 napęd na koła przednie 

36 skrzynia biegów – manualna, 6-cio biegowa 

37 wspomaganie układu kierowniczego 

38 wspomaganie układu hamulcowego 

39 

system kontroli jazdy: 

• system zapobiegający hamowaniu kół podczas hamowania ABS 

• system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania ASR 

elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP 

40 
komplet z ogumieniem zimowym 4 szt. założony na samochodzie oraz opony letnie z obręczami 
stalowymi 

41 pełnowymiarowe koło zapasowe 

42 radioodtwarzacz DVD/CD  plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu 

43 lusterka zewnętrzne fotohromatyczne – ze sterowaniem elektrycznym 

44 lusterko wsteczne wewnętrzne, 

45 dodatkowe kierunkowskazy na dachu samochodu -tył 

46 światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu 

47 Światła do jazdy dziennej 

48 reflektory halogenowe 

49 
komplet zestawu naprawczego. Apteczka, trójkąt ostrzegawczy. Kamizelka odblaskowa, linka 
holownicza 

50 zestaw narządzi fabrycznych i podnośnik 

51 dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego samochodu 

52 wybijak do szyb ewakuacyjnych zamontowany na ścianach bocznych 

53 
oznakowanie pojazdu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem 
wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z przepisami 

54 zbiornik paliwa minimum 70 l 

55 zaczep holowniczy z przodu i z tyłu 

56 dywaniki gumowe w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 

57 Komplet pokrowców na siedzenia 

58 trzecie światło stop 

59 immobiliser 

60 autoalarm z niezależnym zasilaniem 

61 centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów) 

62 blokada drzwi podczas jazdy 

63 dostawca musi zapewnić serwis na terenie województwa świętokrzyskiego 

64 przeglądy okresowe minimum co 30 000 km  lub 2 lata 

65 Długość całkowita pojazdu powyżej 530 cm 
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4) Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje 
oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. 

5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, 
wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. Nie niższych niż określone w SIWZ wraz z załącznikami) 

6) Samochody będące przedmiotem zamówienia, muszą być o maksymalnym przebiegu 50 km, wolne od 
wad prawnych i fizycznych, nienaprawiane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, muszą być 
zgodne, co najmniej z normą EURO 6 lub wyższą oraz spełniać warunki określone w obowiązujących                    
w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska 

7) Zamawiający nie dopuszcza podwójnej rejestracji pojazdu. 

8) Zamawiający ma być pierwszym właścicielem pojazdu. 

9) Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu. 

10) Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji, jakości oferowanego samochodu 

a. Minimum 24 miesiące gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu, 

b. Minimum 24 miesięcy gwarancja na perforację nadwozia, 

c. Minimum 24 miesiące gwarancja na powłokę lakierniczą, 

d. Minimum 24 miesiące na zabudowę 

11) Bieg okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia rozpocznie się od podpisania protokołu odbioru 
samochodu bez zastrzeżeń 

12) Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania 
nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy                            
w okresie gwarancji. 

13) Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek 
jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie                
z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu zamówienia, obniżenie, jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę 
uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo, 
jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

14) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może 
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 
roboczych. 

15) W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji, jakości rzeczy 
sprzedanej. 

16) Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

4. Termin wykonania zamówienia: 

     Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15 listopada 2019 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą wymagane 

oświadczenia, a  wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży 

wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie: 

5.1.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
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5.1.2. braku podstaw do wykluczenia 

5.1.3. potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych 

5.2.  Oświadczenia o którym mowa w pkt 5.1 należy złożyć na wzorach - załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3                        
w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia 
z postępowania. 

5.3. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów                
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca 
powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z nimi. 

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; 

c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 
16-20 lub ust. 5 ustawy - prawo zamówień publicznych podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza 
self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje 
możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do 
wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął 
konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym 
przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody 
wskazane wyżej i dokona ich oceny     w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może 
wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych 
dokumentów potwierdzających nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji , jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

5.4.  Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw 
do wykluczenia: 

5.4.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                                          
z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 

5.4.2. zdolności technicznej lub zawodowej; 
   Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 

oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 5.2. 

5.4.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

- Uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli 
udokumentuje zrealizowanie jednej dostawy nowego busa dostosowanego dla osób niepełnosprawnych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania                       
z załączeniem dokumentów (np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie o wartości powyżej 100 000, - zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
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5.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą  

oświadczeń stanowiących załącznik do SIWZ 

Uwaga 1- Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów   przez 
inny podmiot 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                      

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają                                 
w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

d) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie                                     
o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie 
Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 5.4.4  w odniesieniu do tych podmiotów. 

5.4.4. braku podstaw wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                         
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub   z centralnej ewidencji                     
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument; 
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne 
dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - 
wymagany dokument : zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
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Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w lit. b) jest; 
oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

 
5.4.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5.4.4, składa odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 
c) Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, a w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b), zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis lit. c) stosuje się odpowiednio. 

 
5.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa                      

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 
86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
5.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,                         
w tym: 

5.5.1. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowani  w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku                     
z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu 
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający 
ich identyfikację. 

5.5.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe  
o których mowa w pkt. 5.4.2 i 5.4.3 podlegają sumowaniu. 

5.5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 5.4.4, 
5.4.5 i 5.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów 
dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 
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5.6. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 
została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie 
wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych 
oświadczeniach. 

 
5.7. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 

zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość 
się odnosi (np. zakończenie realizacji zamówienia). 

6. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.4. oraz  w przypadku nie wykazania braku 
podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 5.4.4 – 5.4.6 

7. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

7.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

7.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

7.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 

12. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 

1.  Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia 
to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie 
dane z SIWZ oraz niezbędne do wykonania tego rodzaju zadania. 

1.  Oświadczenia o których mowa w pkt 5.1. (załącznik nr 3- 4 SIWZ) 

2.  Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

3.  Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) 
do d)”. 

4.  Oświadczenie o RODO (załącznik Nr 2 SIWZ) 

5.  Wykaz dostaw, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ 

6.  Certyfikat Zintegrowanego Zarządzania Jakości – Środowisko wg normy PN-EN ISO 9001 oraz 
PN-EN ISO 14001 wystawiony na Wykonawcę 

  

 
12.1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na 

wezwanie Zamawiającego 
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ustawy. 

4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku 
podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały 
określone w pkt 5.4.4  ) 
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5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 5.4.4 

6. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt 5.4.4. 

7. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zgodnie z opisem w pkt 5.4.4. 

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

 
7.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 

cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej 
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

7.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: 
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć 
w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

7.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                    
w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów 
przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności 
gospodarczej) lub pełnomocnika. 

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie 
oryginału. 

7.6. Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone                    
w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje        
zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie formalno - prawnej jest: Anna 
Baran tel 15  86 82 818 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. Termin związania ofertą. 
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Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

5) Do oferty należy dołączyć dokument, którego wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty np. odpis 
z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument należy dołączyć                 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

7) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie /kopertach/ i oznaczyć w taki sposób, aby nie budziło to 
wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia przez osoby nieupoważnione. 

8) Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: 

Oferta na „ Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” 

Nie otwierać przed dniem 20.08.2019 r. godz. 11:00. 

9) Wszystkie strony oferty należy spiąć i ponumerować. 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Druk Oferty stanowi załącznik numer 1 do SIWZ 

1) Oferty należy składać do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019 r. godz. 11:00. w sekretariacie 

Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

 

WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DATY ZAMIESZCZENIA NA STRONIE WYMIENIONYCH INFORMACJI SKŁADA OŚWIADCZENIE                     

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

2) Podana cena oferty musi zawierać wartość netto i brutto oraz podatek VAT oraz wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające zarówno z SIWZ, jak również w nim nieujęte, a bez 
których nie można zrealizować i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia. W szczególności 
koszty udzielonej gwarancji. 

3) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Kryterium wyboru oferty jest cena oraz termin dostawy. 
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2) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki określone w SIWZ zostanie dokonana ocena ofert 
na podstawie następujących kryteriów: 

Cena brutto - 60% 

Termin dostawy – 40 % 

3) W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na 
podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% 

2 Termin dostawy 40% 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

a.  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1 Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 
gdzie: 

    Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 
  Cb – cena oferty badanej 
  60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 Termin dostawy: 
- Do dnia 15 listopada 2019 r. wykonawca otrzyma – 0 pkt. 
- Do dnia 05 listopad 2019 r. wykonawca otrzyma – 20 pkt. 
- do dnia 30 października 2019 r. wykonawca otrzyma – 30 pkt. 
- Do dnia 15 października 2019 r. wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

40% 40 pkt 
 

 
 
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zwarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcach, którzy zostali wykluczeni                                
z postępowania, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, terminie po upływie, którego może być 
zawarta umowa. 

2. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub 
drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeśli zostanie przesłane listem poleconym. 

3. Umowa może być zawarta przed upływem tych terminów, jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta lub nie 
zostanie wykluczony żaden wykonawca, lub nie zostanie odrzucona żadna oferta. 

4. Jeśli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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5. Przed dniem zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 
do niniejszej specyfikacji. 

7. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              
o zamówienie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych wykonawców. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje należytego wykonania umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie, z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie 
publiczne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego. 

18.Informacje dotyczące składania ofert częściowych i wariantowych. 

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych. 
 
19.Informacja o zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania  o udzielenie 
zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o 
której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

21. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów 
skontaktować się można z inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 15 86 82 818. 
Inspektorem jest Pani Agata Stępień. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.26.2.2019  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                    
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
22.Informacje dodatkowe. 

1. Do spraw nieujętych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

2. W związku z tym, że w postępowaniu Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać informacje 
faxem. Wykonawca powinien podać w ofercie aktualny numer faxu i e-maila 

 

 
 Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

Załącznik nr: 1 Formularz oferty 
Załącznik nr: 2 Oświadczenie o RODO 
Załącznik nr  3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niezaleganiu 
Załącznik nr: 4 Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu 
Załącznik nr: 5 Wykaz wykonanych dostaw pojazdów 
Załącznik nr: 6 Wzór umowy 
Załącznik Nr 7  Grupa Kapitałowa 
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