Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LU.SOP.0160.4.2013

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
LUBLIN@ANR.GOV.PL

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
dotyczącego dostawy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na
potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie
ZNAK : LU.SOP.0160.4.2013

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 odrębne zadania częściowe.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zmianami) w treści SIWZ stosowano skrót Prawo ZP.
Wartość zamówień tego rodzaju rocznie nie przekracza kwot określonych na podstawie
przepisów wydanych w myśl art. 11 ust. 8 ustawy Prawo ZP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zatwierdzono do stosowania:

Lublin 26 kwietnia 2013 r.

ANR OT LUBLIN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LU.SOP .0160.4.2013

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Lublinie
Adres:
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji
Nieruchomości Rolnych w Lublinie”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o rzeczywistym
przebiegu do 100 km, oraz minimalnych parametrach techniczno - eksploatacyjnych opisanych
w rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przewidzianych do realizacji w
okresie 60 dni od daty podpisania umowy.
Nazwa przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień: CPV 34.11.00.00-1 - samochody
osobowe, CPV: 34.11.30.00-2 – pojazdy z napędem na 4 koła,
IV. Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie podzielono na 2 zadania częściowe, oznaczone następująco:
a) ZADANIE CZEŚCIOWE NR 1
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy „D” w wersji nadwozia sedan,
o następujących minimalnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fabrycznie nowy samochód osobowy klasy „D”, wyprodukowany w 2013 roku.
Rodzaj nadwozia – sedan.
Kolor – srebrny, grafit, czarny, szary - do ustalenia z Zamawiającym na etapie zamawiania pojazdu.
Lakier – metalik.
Liczba miejsc siedzących – 5.
Ilość drzwi – nie mniej niż 4.
Silnik – benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1,8 litra jako oznaczenie handlowe.
Moc silnika – nie mniej niż 160 KM (118 kW).
Skrzynia biegów – manualna, 6-biegowa.
Minimalne wymiary pojazdu - długości całkowita pojazdu 4800 mm, rozstaw osi pojazdu 2600 mm,
szerokość pojazdu 1800 mm (ze złożonymi lusterkami),
Pojemność bagażnika – nie mniej niż 480 litrów bez rozkładania siedzeń.
System ABS + system wspomagania awaryjnego hamowania.
System ESP + ASR lub systemy równoznaczne.
Tempomat.
Poduszki powietrzne z przodu oraz boczne dla kierowcy i pasażera + kurtyny powietrzne.
Fotele przednie podgrzewane, regulowane elektrycznie.
Immobiliser + autoalarm antykradzieżowy fabrycznie montowany.
Centralny zamek zdalnie sterowany.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kierownica skórzana, wielofunkcyjna.
Fabryczne radio CD i MP3 z minimum 6 głośnikami.
Tapicerka – materiałowa lub materiałowa z elementami skórzanymi lub skóropodobnymi.
Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych.
Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
Czujnik parkowania z przodu i z tyłu.
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna.
Komputer pokładowy.
Fabryczny system nawigacji satelitarnej.
Ogrzewanie przedniej szyby.
Czujnik deszczu.
Reflektory przednie biksenonowe ze spryskiwaczami.
Światła do jazdy dziennej.
Dywaniki z przodu i z tyłu.
Przednie światła przeciwmgielne.
Obręcze kół ze stopów lekkich – nie mniej niż 17 cali.
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe.
Komplet kół zimowych z oryginalnymi felgami stalowymi i kołpakami w rozmiarze zalecanym przez
producenta.
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne,
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze,
Gwarancja producenta minimum 120 miesięcy na perforację nadwozia.
Komplet dokumentów pojazdu: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w j. polskim oraz
inne wymagane dokumenty pojazdu (wyciąg świadectwa homologacji pojazdu sporządzony w j.
polskim oraz dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).

b) ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła, o następujących
minimalnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rok produkcji – nie starszy niż 2012.
Kolor dopuszczalny – szary, brązowy, granatowy, srebrny.
Lakier – metalik.
Liczba miejsc siedzących – 5.
Ilość drzwi – nie mniej niż 4.
Silnik – benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1,6 litra jako oznaczenie handlowe.
Moc silnika – nie mniej niż 120 KM (88 kW).
Napęd – 4x4 dołączany lub stały i prześwit minimum 17cm.
Skrzynia biegów – manualna, 5-biegowa.
Minimalne wymiary samochodu - długości całkowita pojazdu 4100 mm, rozstaw osi pojazdu 2500 mm,
szerokość pojazdu 1600mm (ze złożonymi lusterkami),
Pojemność bagażnika – nie mniej niż 260 litrów bez rozkładania siedzeń.
ABS + system wspomagania awaryjnego hamowania.
Poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera.
Boczne poduszki dla kierowcy i pasażera.
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości.
Składana i dzielona tylnie kanapa.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
Immobiliser + Autoalarm antykradzieżowy.
Centralny zamek zdalnie sterowany.
Regulacja kierownicy w jednej płaszczyźnie.
Wspomaganie układu kierowniczego.
Fabryczne radio CD i MP3 z minimum 4 głośnikami.
Tapicerka – materiałowa lub materiałowa z elementami skórzanymi lub skóropodobnymi.
Elektrycznie sterowane szyb przednich i tylnych.
Elektrycznie sterowane i podgrzewa lusterka boczne.
Klimatyzacja automatyczna.
Komputer pokładowy.
Obręcze kół ze stopów lekkich.
Koło zapasowe fabrycznie montowane pełnowymiarowe lub dojazdowe.
Dywaniki fabrycznie z przodu i z tyłu.
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne,
Gwarancja producenta minimum 12 miesiące na powłoki lakiernicze,
Gwarancja producenta minimum 120 miesięcy na perforację nadwozia.
Komplet dokumentów pojazdu: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi
w j. polskim oraz inne wymagane dokumenty pojazdu (wyciąg świadectwa homologacji pojazdu
sporządzony w j. polskim oraz dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).

IV.1. Nazwa przedmiotu zamówienia według nomenklatury CPV:
Kod według CPV: 34.11.00.00-1;
Kod według CPV: 34.11.30.00-2;
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia - nie dłuższy niż do 60 dni od daty podpisania umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
VI.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
- spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
- wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
- wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
VI.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
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VI.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone dokumenty według formuły: „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
− warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania muszą
zostać spełnione przez wykonawców łącznie;
− brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi
zostać spełnione przez każdego z wykonawców.
VI.5 Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
badania i oceny.
VI.6 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni
z postępowania.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
VII.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące oświadczenie:
−

„Oświadczenie” o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 – wg
załączonego wzoru (załącznik nr 2 do SIWZ).

VII.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące
dokumenty:
1. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2).
2. Aktualnego odpisu 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wg zał. Nr 2 ).
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo posiadające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub
fizyczną. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów wymagane jest
załączenie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Prawa
ZP uprawnionego do wspólnej reprezentacji, bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z
Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Pełnomocnictwo powinno zawierać
informacje o stronach konsorcjum oraz określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, Każdy z podmiotów występujących
wspólnie zobowiązany jest do załączenia do oferty wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów (zaświadczeń), potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.
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3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, Zamawiający żąda
następującego dokumentu:
- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn.
zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wypełniony
formularz ( wg. zał. Nr 4).
VII.3 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
VII.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII.2:
a) ppkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. VII. 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.
VII.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i
dokumenty wymagane w pkt VII.1 i pkt VII.2 winien złożyć każdy wykonawca.
VII.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie
polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od
wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w
pkt. VII.2 .
VII.7 Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe przedmiotu zamówienia
składa jeden komplet dokumentów opisanych w pkt VII.2, wszystkie powyższe dokumenty winny
być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z
oryginałem\. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
VII.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt VI.2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
VII.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
VIII.1

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
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VIII.2

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.:

1. za pomocą faksu na nr (0 81) 532 02 11
2. drogą elektroniczną na e-mail: tpiotrowski@anr.gov.pl
3. pisemnie na adres – Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Lublinie,
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
VIII.3

Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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.

VIII.4

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VIII.3., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

VIII.5

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na tej stronie internetowej
Zamawiającego.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
VIII.6
W sprawach niniejszego przetargu uprawnionym pracownikiem Zamawiającego jest:
− Tomasz Piotrowski – Specjalista w Sekcji Organizacyjno - Prawnej – te.l: (81) 534 60 52
e-mail: tpiotrowski@anr.gov.pl
IX. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
X.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X.3 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
XI.1 Zasadnicze dokumenty składające się na ofertę:
− wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),
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− oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków ujętych w pkt.
VII.1,
− dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia ujęte w pkt. VII.2,
− specyfikacja techniczna oferowanego samochodu,
− kopie świadectw homologacji bądź wyciągi ze świadectw homologacji dla każdego z oferowanych
samochodów,
− dokument potwierdzający gwarancję producenta na: podzespoły mechaniczne, powłokę lakierniczą,
perforację nadwozia.
XI.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia, bądź jedno
zadanie częściowe. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
XI.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części przedmiotu
zamówienia.
XI.4 Wykonawca składając ofertę może zastrzec (w formie pisemnej), że pewne informacje nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. (Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub
organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności”). Informacje zastrzeżone winny być wyraźnie oznaczone
i wyodrębnione z pozostałych dokumentów z uwzględnieniem kolejności numeracji stron oferty.
XI.5

Ceny ofert brutto należy podać oddzielnie dla składanego zadania częściowego w formularzu
ofertowym (wg załącznika nr 1).

XI.6

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

XI.7 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
XI.8

Oferta musi wyrażać stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy określonej treści,
zdefiniowanej we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

XI.9

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

XI.10 Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem itp., wszelkie
poprawki winny być zaparafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
XI.11

Oferta winna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego dla składanego zadania (wg
załącznik nr 1). W przypadku sporządzania oferty i załączników nie na drukach formularzy
załączonych do SIWZ należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.

XI.12 Wszystkie zapisane strony oferty (łącznie z załącznikami) muszą być ponumerowane poczynając
od pierwszej strony oferty poprzez wszystkie załączniki.
XI.13 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.
XI.14 W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo w oryginale musi być
dołączone do oferty.
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XI.15 Ofertę należy zszyć, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie kartek.
XI.16 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
XI.17 Oferta winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem.
XI.18 Kompletną ofertę należy złożyć w opakowaniu zaadresowanym do zamawiającego:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie,
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
nr postępowania: LU.SOP.0160.4.2013
opisując „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie” – nie otwierać przed przetargiem - zadanie nr LU.SOP .0160.4.2013

XI.19 Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane będą tylko w złotych polskich.
XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XII.1 Oferty należy składać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie,
ul. Karłowicza 4, pokój nr 402.
XII.2 Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2013 r. o godz. 0950.
XII.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Karłowicza 4 w Lublinie, sala konferencyjna nr 406.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
XIII.1 Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez wykonawcę cena podana w formularzu ofertowym
obejmowała wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
−

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto za dostarczenie przedmiotu
zamówienia oddzielnie dla każdego zadania częściowego.

−

Wykonawca winien wypełnić wszystkie kolumny oferty cenowej.

−

Cena winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie. Wykonawca poda cenę netto,
podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto.

−

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i
usług.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, liczba punktów.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena (C) – waga kryterium 90 %, najwyższą liczbę punktów zdobędą Wykonawcy, którzy zaproponują
najniższą cenę. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według poniższego wzór:
Cmin
K C = -------------- x 90 pkt
Cb

gdzie:
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Kc – liczba punktów za kryterium cena w oferowanej ofercie.
Cmin – najniższa cena brutto, jaka została zaoferowana w postępowaniu spośród ważnych ofert.
Cb – cena brutto, jaka została zaoferowana w ocenianej ofercie.
b) Wielkość zużycia energii (E1) zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych – waga kryterium 6 %.
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie wielkości zużycia energii (w cyklu łączonym, wielkość
uśredniona wyrażona w MJ/km) przez pojazd, 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). Liczba punktów
w tym kryterium zostanie obliczona według poniższego wzór:
E1min
KE1 = -------------- x 6 pkt
E1b
gdzie:
KE1 – liczba punktów w kryterium „wielkość zużycia energii” przyznana danej ofercie,
E1min – najniższa wielkość zużycia energii spośród ważnych ofert.
E1b – wielkość zużycia energii podana w ocenianej ofercie.
c) Wielkość emisji dwutlenku węgla (E2), zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych – waga kryterium 2 %.
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie wielkości emisji dwutlenku węgla (w cyklu łączonym
wielkość uśredniona wyrażona w g/km) przez pojazd 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). Liczba punktów
w tym kryterium zostanie obliczona według:
E2min
KE2 = -------------- x 2 pkt
E2b
gdzie:
KE2 – liczba punktów w kryterium „wielkość emisji dwutlenku węgla” przyznana danej ofercie,
E2min – najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla spośród ważnych ofert.
E2b – wielkość emisji dwutlenku węgla podana w ocenianej ofercie.
d) Wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (E3), zmierzona według
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - wyrażona łącznie – waga kryterium 2 %.
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów (w cyklu łączonym wielkość uśredniona wyrażona w g/km) przez pojazd, 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). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według:
E3min
KE3 = -------------- x 2 pkt
E3b
gdzie:
KE3 – liczba punktów w kryterium „emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” przyznana
danej ofercie,
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E3min – najniższa emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spośród ważnych ofert.
E3b – wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów podana w ocenianej ofercie.
2. Do obliczenia maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez badaną ofertę, we
wszystkich wyżej wymienionych kryteriach łącznie, zostanie zastosowany poniższy wzór:

K= KC + KE1 + KE2 + KE3
3. Oferta która otrzyma największa liczbę punktów, liczona według wzoru ust. 2, zostanie uznana za
ofertę najkorzystniejszą.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska
taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XV.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
− przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty w przypadku, gdy wykonawcą jest osobą
fizyczna,
− podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
XV.2 Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XV.3 W zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do wybranego Wykonawcy Zamawiający
wskaże dodatkowo miejsce i termin zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzory umów, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy pod warunkiem, że:
− wystąpiły czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą
na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
− przedłużające się procedury administracyjne uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy
(udokumentowane naruszenie terminów określonych w KPA),
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− zmiana treści umowy jest korzystna dla zamawiającego,
- nastąpiła zmiana w wysokości stawki podatku VAT.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
XVIII.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
XVIII.3 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.
XVIII.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
XVIII.5 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. 27
ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
XVIII.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
XVIII.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
XVIII.8 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
XVIII.9 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII.10 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
XVIII.11 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),
3. Wzór umowy (załącznik nr 3),
4. Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(załącznik nr 4),
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znak: LU.SOP.0160.4.2013
Załącznik nr 1 do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………..............
adres ………………………………………………………………………………………….
tel ………………………………..

fax……………………………………….

NIP ………………………………..

REGON …………………………………

http. …………………………………

email …………………………………….

Przedmiot zamówienia – zadanie LU.SOP.0160.4.2013:
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie”
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
Zadanie częściowe nr 1.

1.

a. Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę j.n.:
Lp.

Przedmiot zamówienia
Samochód osobowy
marka, model, rok produkcji

1.

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

Cena netto
(zł)

VAT
(zł)

………………... …………….

Cena brutto
(zł)
……………...

(słownie ……………………………………………………………………..………………………………. zł brutto)
Zaoferowana cena zawiera wszystkie niezbędne koszty, konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
b. Tabela nr 2 – kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Lp.

Parametry Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 maja 2011 r. (poz. Dz.U.z 2011. Nr 96 poz. 559) w sprawie innych
niż cena kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówień publicznych.

Parametry oferowane przez
Wykonawcę

1.

Wielkość zużytej energii

…………………… [MJ/km]

2.

Wielkość emisji dwutlenku węgla

……………………. [g/km]

3.

Wyrażona łącznie wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów

……………………. [g/km]
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Zadanie częściowe nr 2.

2.

a. Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę j.n.:
Lp.

Przedmiot zamówienia
Samochód osobowy
marka, model, rok produkcji

1.

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

Cena netto
(zł)

VAT
(zł)

………………... …………….

Cena brutto
(zł)
……………...

(słownie ……………………………………………………………………..………………………………. zł brutto)
Zaoferowana cena zawiera wszystkie niezbędne koszty, konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
b. Tabela nr 2 – kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Parametry Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 maja 2011 r. (poz. Dz.U.z 2011. Nr 96 poz. 559) w sprawie
Lp.
innych niż cena kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych
rodzajów zamówień publicznych.

Parametry oferowane przez
Wykonawcę

1.

Wielkość zużytej energii

…………………… [MJ/km]

2.

Wielkość emisji dwutlenku węgla

……………………. [g/km]

3.

Wyrażona łącznie wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów

……………………. [g/km]

3.

Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas samochód osobowy jest nowy i spełnia minimalne
wymagania jakie Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.

Oświadczam/my, że zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do
przygotowania oferty.

5.

Oświadczam/my, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczam/my, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, to jest 30 dni od terminu
składania ofert, stosownie do art. 85 prawa zamówień publicznych.

7.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. dokumenty wymagane w rozdziale VII ust. 2 SIWZ, tj.:
a) ……………………………………………………………………….
b) .……………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………….
e)……………………………………………………………………….
f)……………………………………………………………………….
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g) ……………………………………………………………………….

b. inne dodatkowe materiały
…………………………………..……………………………………………………………………….
8.

Oferta zawiera ….......... ponumerowanych zapisanych i parafowanych stron.

9.

Podpisano:
....................................
(czytelny podpis oferenta)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia …..............................r.

Uwaga:* - niepotrzebne skreślić,

20-027 Lublin, UL. Karłowicza 4, TEL. 81 532 21 12, FAX 81 532 02 11

16

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LU.SOP .0160.4.2013

Załącznik nr 2
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
Oferent: .....................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Oświadczam również, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w trybie zamówień
publicznych na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. Zm.)

Miejscowość.................................data...............
..................................
(czytelny podpis osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Pieczęć firmowa
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Załącznik nr 3 do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Wzór umowy
U M O W A Nr ……………
na dostawę
zawarta w dniu ......................... w Lublinie , pomiędzy:
Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie, z siedzibą: ul. Karłowicza 4, 20-027
Lublin, w imieniu, i na rzecz której działa ………………………………. – p.o. Dyrektora Oddziału , zwaną dalej
Zamawiającym
a
…………………………………………… z siedzibą w …………………………NIP…………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
wybranym na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39-46 ustawy - Prawa zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa na dostawę fabrycznie nowego
samochodu osobowego na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie, o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego samochodu
osobowego, wyprodukowanego .........................................., producent ......................................, marka
.......................................................................................................... model ………………………, spełniającego
warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (parametrów
technicznych oferowanego samochodu), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów technicznych samochodu.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Miejscem dostarczenia i odbioru samochodu jest siedziba Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Lublinie, z siedzibą: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
3. Samochód musi zostać dostarczony wraz z kompletem dokumentów pojazdu: karta pojazdu, karta
gwarancyjna, instrukcja obsługi w j. polskim oraz inne wymagane dokumenty pojazdu (wyciąg świadectwa
homologacji pojazdu sporządzony w j. polskim oraz dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
4. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu
stanowiącego przedmiot umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego za pośrednictwem faxu lub telefonicznie (fax
……………………, tel. ……………………) o terminie dostawy samochodu co najmniej na 5 dni roboczych
przed planowaną datą dostawy.
6. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w związku z realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………, tel. …………………………,
b) ze strony Wykonawcy: …………………………..……………………, tel. ………………………….
7. Zmiana osoby upoważnionej do reprezentowania wymaga poinformowania drugiej Strony i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy:
a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy,
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b) w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad w dostarczonym przedmiocie umowy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lit. a) i b), Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy, o którym
powiadomi Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem. Postanowienia § 5 ust. 1 lit. a)
stosuje się odpowiednio.
10. Z czynności odbioru dostarczonego samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do chwili
podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy wynagrodzenie w
kwocie ………………… zł brutto (słownie:……………….…......................................................………………).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w szczególności koszty dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego, koszt ewentualnego
wyposażenia dodatkowego nie wymaganego przez Zamawiającego, koszty zobowiązań z tytułu rękojmi za
wady i gwarancji jakości. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem
podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT z datą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru i dostarczy ją wraz z
oryginałem protokołu odbioru do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru
przedmiotu umowy.
5. Faktura winna być wystawiana przez Wykonawcę na: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Lublinie, z siedzibą: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, NIP 525-001-09-76.
6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dostarczonego
samochodu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
paragrafu.
2. Warunki gwarancji określone w niniejszym paragrafie mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji
wynikającymi z książki gwarancyjnej.
3. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru.
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
a) …… miesiące na podzespoły mechaniczne.
b) …… miesiące na powłokę lakierniczą.
c) …… miesiące na perforację nadwozia.
5. Bieg okresów gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru.
6. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgłoszenia wad lub usterek albo zgłoszenia naprawy głównej, dokonać całkowicie na własny koszt
naprawy, a w przypadku wystąpienia trzy razy naprawy głównej – wymienić w ww. terminie wadliwy samochód
na wolny od wad i usterek. Przez naprawę główną rozumie się każdą naprawę silnika, skrzyni biegów lub
tylnego mostu, wymagającą ich wymontowania.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ani wymiany samochodu na wolny od wad i usterek
bez względu na koszty jakie będzie musiał ponieść.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu każdorazowo o ilość dni przestoju samochodu, powodowanego czasem
naprawy.
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9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji,
Zamawiający dokona naprawy samochodu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowić kary umowne, naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,
b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy lub wymiany samochodu w terminie określonym w § 4
ust. 6 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,
c) z tytułu odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a w
przypadku braku możliwości potrącenia wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych.
3. W razie gdy Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
4. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, ponadto
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań uzupełniających ponad kary
umowne.
§6
1. Strony dopuszczają zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1
powołanej ustawy w następujących przypadkach:
1) zmiany rachunku bankowego strony umowy,
2. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
4. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących Strony nie stanowi
zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym
zawiadomieniu.
§7
Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

……………………………………..
Zamawiający
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Załącznik nr 4
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

…..………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA
składana na podstawie art. 26 ust. 2d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodu osobowego na potrzeby Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie”
Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 -tekst jednolity z późn. zm.):
- nie należymy do grupy kapitałowej1 /*
- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy
kapitałowej /*:
Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

* / niepotrzebne skreślić

…………………………………..
miejscowość, data

2

……………………………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Niniejszą informację składaną na podstawie art. 26 ust. 2d Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest mowa o grupie kapitałowej rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usunięcia przez Wykonawcę
1

ANR OT LUBLIN

