


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
o wartości zamówienia poniżej 200.000 EUR

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Zamawiającym jest: 
Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 
tel.: 34 3153001, fax: 34 3153031
internet: www.wlodowice.pl
e-mail: urzad@wlodowice.pl
NIP 6492280007
REGON 151398741

2.  Niniejsze postępowanie  zostało ogłoszone w dniu  15.07.2013r.  w siedzibie  Zamawiającego, 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice: www.wlodowice.pl  oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  dla  dostaw,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759  z późn. zmianami), zwanej 
dalej w skrócie “PZP” lub „Ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
2.  Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu 
o udzielenie  zamówienia  publicznego stosuje się  przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia  1964r.  – 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3.  Wartość  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010r.  nr  113 poz.  759) i  została  określona  jako  iloraz  wartości  wyliczonej 
w złotych i średniej ceny EURO równej 4,0196 zł - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia  16 grudnia  2011r.  w sprawie  średniego  kursu złotego w stosunku do EURO 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej w skrócie „SIWZ” stanowi 
wraz  z  załącznikami  kompletny  dokument,  który  obowiązuje  Wykonawcę  i  Zamawiającego 
podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Nazwa zadania:  „Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)”
3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego ( skrzyniowego ) dla Gminy 
Włodowice ul. Krakowska 26; 42 – 421 Włodowice :

a. samochód fabrycznie nowy
b. samochód wyprodukowany w UE,
c. samochód z sieci autoryzowanego dealera
d. rok produkcji: 2013
e. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy Włodowice 

ul. Krakowska 26 , na własny koszt i na własną odpowiedzialność .
f. Wykonawca zapewni   w ramach gwarancji  bezpłatną usługę serwisową zgodnie 

z zaleceniami producenta  po upływie 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru 
bądź po przebiegu 40.000 km ( w zależności, który czynnik wystąpi jako pierwszy )

g. Serwis gwarancyjny nie może znajdować się dalej niż 100 km od siedziby Urzędy 
Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42 - 421 Włodowice 

http://www.wlodowice.pl/


h. Wykonawca zapewni  pakiet  ubezpieczeniowy  OC,  AC i  NW przez okres  1 roku 
na własny koszt.

2. Przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ minimalne parametry techniczno - użytkowe 
pojazdu  i wyposażenia są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Oferowany  samochód  dostawczy  (skrzyniowy)  musi  spełniać  wymagania  pojazdu 
dopuszczonego  do  poruszania  się  po  drogach  publicznych  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

3.3. Kod CPV:  34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
                         66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

4. Zamówienia częściowe i zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia częściowego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku 
do zamówienia podstawowego.

5. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

6. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
                                        
8.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   
warunków

8.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczenia  z  art.  22  ust.  1  PZP  i  jego  weryfikacja  zostanie 
przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”.
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczenia  z  art.  22  ust.  1  PZP  i  jego  weryfikacja  zostanie 
przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”.
8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczenia  z  art.  22  ust.  1  PZP  i  jego  weryfikacja  zostanie 
przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”.
8.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczenia  z  art.  22  ust.  1  PZP  i  jego  weryfikacja  zostanie 
przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”.
8.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczenia  z  art.  22  ust.  1  PZP  i  jego  weryfikacja  zostanie 
przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”.

8.2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek 
udziału  w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 PZP.

8.3.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek 
udziału  w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy 
w warunków określonych w pkt. 8.1. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców 



albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  Warunek określony w pkt 8.2. i 8.3 SIWZ powinien spełniać 
każdy z wykonawców samodzielnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu,  określonych w pkt. 8.1., 8.2. i  8.3. SIWZ 
będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9 
wg formuły: “spełnia – nie spełnia”.

9.    W  ykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu   
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  na podstawie art.  22 ust.1 
ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie  art. 24 PZP. 
9.1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 
9.1.1. oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 2 
do SIWZ.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda:
9.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
9.2.2.  aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  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 PZP 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków,  o których mowa w art.  22 ust.  1  Ustawy, 
polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  Ustawy, 
a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  to  Zamawiający  żąda 
od  Wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych 
w punkcie 9.2.

9.3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
9.3.1.  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 
albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  załącznik nr 4 do SIWZ.

9.4.    Inne dokumenty:
9.4.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
9.4.2  pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli  zostało ustanowione)  bądź do 
reprezentowania  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się o zamówienie  przedłożone  w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
9.4.3.  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy 
Wykonawca polega na ich zasobach  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  PZP.

9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  w  pkt  8  niniejszej  SIWZ  oraz  złożyć  dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 
SIWZ.
9.6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, dokumenty
wymienione w pkt 9.2. i 9.3. powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających sie o zamówienie oddzielnie,  zaś dokumenty wymienione w pkt  9.1.  Wykonawcy 
mogą złożyć łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika.
Pełnomocnik  może  być  ustanowiony  do  reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.



Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  umowy  regulującej 
współpracę tych Wykonawców.

9.7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.2.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
1)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed terminem składania ofert.
Jeżeli  w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanym w punkcie 9.7. ppkt 1), 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 –  wystawione  odpowiednio  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert.

9.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 
9.9.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Ustawy  polega  wykonawca,  kopie  dokumentów dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
11.1.  Zamawiający  ustala  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zawartej  w  wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny oferty brutto.
11.2.  Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku 
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.3.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego 9782 770002 0059 0000 8794 0003.
Dowód wpłaty powinien zawierać informację o treści:  „Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy – samochód dostawczy”
11.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, należy złożyć w formie oryginału 
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Włodowice pok. nr 18 - Sekretariat.
11.5.  Poręczenie  lub  gwarancja  musi  zawierać  klauzulę  o  nieodwołalności  oraz  zapewnić 
bezwarunkową  wypłatę  przez  Gwaranta  (Poręczyciela)  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego  kwoty  zabezpieczenia,  w  wysokości  wskazanej  w  żądaniu.  Zamawiający  ma 
prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
11.6. 70% zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią zostanie 
zwrócona (zwolniona) w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia.
30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy mająca pokrywać roszczenia Zamawiającego 
z tytułu rękojmi zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

12. Opis sposobu przygotowania oferty
12.1. Zasady ogólne:



Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.2. Forma oferty:
a). Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
b).  Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 
zdekompletowanie.
c). Oferta powinna być podpisana przez przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie 
rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie.

d). Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
e). Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
f). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Wykonawca: Nazwa i adres 
 
Zamawiający: 
Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Oferta na przetarg nieograniczony do zadania pn:
„Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)”

Nie otwierać przed dniem:  23.07.2013 r. do godz. 11:15

g).  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wszelkie oferty składane w postępowaniu  o zamówienie 
publiczne  są jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 
Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 
udostępnione. 
Informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  winny  być  złożone  w  oddzielnej 
wewnętrznej  kopercie  lub  oddzielone  w złożonej  ofercie,  opatrzone klauzulą:  „Nie  udostępniać 
innym uczestnikom postępowania – tajemnica przedsiębiorstwa”.  Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
h).  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę.  Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas,  gdy Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Zmiany  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy 
składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  (paczki)  zawierające  zmiany należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
Wycofanie  złożonej  oferty  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisaną  kopertę  (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

12.2. Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach 
określonych w art. 38 ustawy.

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

13.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami
13.1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 
przekazują pisemnie.



13.2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
13.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Adam B. Szmukier – Wójt 
Gminy Włodowice. Osoby do kontaktów:
-  pod  względem przedmiotu  zamówienia:  Sławomir  Jędruszek –  Podinspektor  ds.  Gospodarki 
Komunalnej Handlu i Usług
-  pod  względem  procedury  zamówień  publicznych:  Leokadia  Łągiewka  –  Podinspektor  ds. 
środków pomocowych i zamówień publicznych

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Włodowice, Sekretariat - 
pokój nr 18, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 do dnia 23.07.2013r. do godziny 11:00.
Oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostaną  zwrócone 
niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania.
14.2.  Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu  23.07.2013r.  o  godzinie  11:15  w  siedzibie 
Zamawiającego – Urząd Gminy Włodowice, Sala Narad - pokój nr 27, 42-421 Włodowice, ul. 
Krakowska 26.
14.3. Otwarcie ofert jest jawne.
14.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
14.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.
14.6. Informacje, o których mowa w pkt. 14.4. i 14.5., przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.  Termin związania ofertą
15.1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.3. Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 Ustawy. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty i rozliczeń
16.1.  W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik  nr 1 do SIWZ Wykonawca podaje cenę 
oferty ryczałtową na całość zamówienia.
16.2.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  niezmienne  przez  cały  czas  realizacji  zamówienia 
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
16.3.  W  związku  z  powyższym  cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.
16.4. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.
16.5.  Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz.U.  z  dnia  2001,  Nr  97,  poz.  1050 ze zmianami)  jest  całkowita  wartość  jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty.
16.6.  Prawidłowe  ustalenie  kwoty  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy  zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 
z późń. zm.)                                   .
16.7.  Rozliczenia  finansowe  z  zakresu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  będą  dokonywane 
wyłącznie w walucie polskiej.

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



17.1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 

l.p. Kryterium Waga procentowa 
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium

1)  Cena (C) 100 % 100  punktów

17.2.  Sposób punktacji w ramach kryterium „Cena”: 
Oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą  z działania:

P (C) = 
Ci
Cmin

 • 100    gdzie:

P (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

17.3. W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach, stosuje się zasady wynikające z art. 91 
ust. 5 i 6 ustawy.
17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

18.   Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 Ustawy z zastosowaniem 
regulacji art. 92 ust. 2 Ustawy. 
18.2.  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej wg wzoru umowy - 
Załącznik   nr  5  SIWZ  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 ustawy PZP albo 10 dni – jeśli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a Ustawy.
18.3.  Najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.4.  Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia,  Zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4  ustawy 
PZP. 

19.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy,  aby zawarł  z  nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.
19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
19.2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w  oparciu  o  art.  144  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  w  stosunku  do  treści  oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a).  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  na  skutek  wystąpienia  „siły  wyższej”.  „Siła 
wyższa”  oznacza  wydarzenie  nieprzewidywalne  i  poza  kontrolą  stron  niniejszej  umowy, 
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 
obecnym brzmieniu.
b). ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
19.3.  Strona  występująca  o  zmianę  umowy  zobowiązana  jest  do  pisemnego  uzasadnienia 
okoliczności  powodujących  konieczność  zmiany.  Zmiana  umowy  może  nastąpić  wyłącznie, 
za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.



20. Środki ochrony prawnej
20.1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponosił lub może 
ponosić szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

21. Podwykonawstwo
21.1. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną:  urzad@wlodowice.pl. 

23. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów:

L.p. Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu określonych  w art. 22 ust. 1 Ustawy

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 5 Wzór umowy
6. Załącznik nr 6 Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania)

                     



ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy  
.............................................................................................................................................................

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

adres……….........................................................................................................................................

NIP.......................................................................................REGON...................................................

Telefon...............................................................fax...........................................

e-mail:..........................................................

Konto Wykonawcy: ...........................................................................................................................

Niniejszym  zgłaszam  przystąpienie  do  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
na  zadanie  pn.  „Zakup  samochodu  dostawczego  (skrzyniowego)”  zgodnie  z  wymogami 
Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i  projekcie umowy.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte 
w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2.  Oferujemy wykonanie  zamówienia  pn. „Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)” 
zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  za  ostatecznym  wynagrodzeniem  ryczałtowym 
w wysokości: 

netto:................................................................................zł, 
słownie: ..............................................................................................................................................

plus ............. %  podatku  VAT, tj.:   ..............................................zł, 
słownie:
……………………………………………………………..........................................................................

brutto:..................................................................................zł, 
słownie:...............................................................................................................................................

3. Oświadczamy, że oferta obejmuje dostawę samochodu dostawczego (skrzyniowego):

Marka i model: .........................................................................................................................

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu (podać) - ……………………r. .

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe samochodu Potwierdzić 
spełnianie
parametrów 
poprzez 
określenie 
„TAK” lub 
„SPEŁNIA”

Podać 
oferowane 

1. samochód wyprodukowany w UE,



2. samochód z sieci autoryzowanego dealera

3. Silnik:
 wysokoprężny

 pojemność silnika - minimum 1950 ccm 
-max. 2500 ccm

 moc maksymalna/przy obrotach - min. 
100KM

 norma emisji spalin – minimum EURO 5

4. Skrzynia biegów mechaniczna 5 stopniowa + wsteczny

5. Kabina:
 podwójna, minimum 4 drzwi,

 liczba miejsc w kabinie (kierowca + min. 5 
pasażerów)

 wspomaganie kierownicy,

 kierownica regulowana,

 poduszka powietrzna kierowcy + 
pasażera

 światła do jazdy dziennej,

6. Podwozie:
 napęd na przednie koła

 ABS +ESP,

 Zawieszenie tylne -  niezależne 
zawieszenie kół ze sprężynami 
śrubowymi Miniblock, amortyzatory 
teleskopowe wachacze skośne , 
stabilizator 

7. Skrzynia ładunkowa z homologacją producenta:
        z burtami aluminiowymi o minimalnej ładowności 850 kg 

• w pakiecie lusterka na pałąkach ZB1
• podłoga skrzyni ładunkowej bez nadkoli 
• podłoga wyłożona wielowarstwową, antypoślizgową 

sklejką wodoodporną
• burty aluminiowe, odchylane z trzech stron



• uchwyty do mocowania ładunku w podłodze (6 szt.)
• na tylnej burcie składany stopień wejściowy

8. Koła min 16”

9. Pełnowymiarowe koło zapasowe

10. Tarcze hamulcowe z przodu i tyłu (przednie wentylowane)

11. Wyposażenie dodatkowe:
1. hak holowniczy stały o uciągu 

min. 2000 kg + gniazdo 
elektryczne 

Pozostałe wymagania Wpisać oferowane 

Udzielamy następujących gwarancji (w latach)

minimum 2 lata na silnik i podzespoły bez limitu 
kilometrów,

minimum 3 lata gwarancji na powłoki lakiernicze,

minimum 12 lat gwarancji na perforację blachy,

SERWIS GWARANCYJNY

Zapewniamy w ramach gwarancji bezpłatną usługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta  po 
upływie 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru  bądź po przebiegu 40.000 km ( w zależności, który 
czynnik wystąpi jako pierwszy )

Serwis gwarancyjny (wpisać miejsce, adres, tel. kontaktowy)

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

Zadaniem  oferenta  jest  dokładne  zapoznanie  się  z  powyższymi  wymaganiami  i  zaoferowanie 
dostawy pojazdu spełniającego te wymagania pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 30 dni od daty podpisania 
umowy.

5. Oświadczam, że przedmiotowy samochód będzie fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad 
fizycznych, w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz wad prawnych.



6.  Oświadczamy,  że  oferowany  samochód  spełnia  wymagania  pojazdu  dopuszczonego  do 
poruszania  się  po drogach publicznych  zgodnie  z  obowiązujacymi  przepisami  Prawa o Ruchu 
Drogowym.

7.  Oświadczamy,  że  zawarte  w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  istotne  dla  stron 
postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku 
wybrania  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na  wymienionych  w  nich  warunkach  w  miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin 
związania ofertą – okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  8% ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania.

10.  Zamówienie  zamierzamy  wykonać  sami/  zamierzamy  zlecić  podwykonawcom* 
w zakresie: .................................................................................................................. . 

* niepotrzebne skreślić

11. Do oferty załączamy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 PZP /załącznik nr ......./.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 PZP 
/załącznik nr ......./.
3. Aktualne dokumenty rejestrowe firmy Wykonawcy /załącznik nr ......./.    
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej /załącznik nr ......./.
…...........................................................................................

Wykonawca:

.............................................................
(pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

............................................
miejscowość i data



Załącznik Nr 2 do SIWZ

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

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

Gmina Włodowice 
z siedzibą 
Urząd Gminy we 
Włodowicach 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: „Zakup samochodu dostawczego 
(skrzyniowego)”, oświadczam/my, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

1) Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4) Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Wykonawca:

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

                                                         (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

                                                     



         Załącznik Nr 3 do SIWZ

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

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

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

Gmina Włodowice 
z siedzibą
Urząd Gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Oświadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie   przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. ”Zakup samochodu dostawczego 
(skrzyniowego)”, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 
759 z późn. zm.).

Wykonawca:

................................................................................
                                                         (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art.  26  ust.  2b ustawy,  a podmioty  te będą brały  udział  w realizacji  części  zamówienia  wymagane jest 
przedłożenie przez te podmioty dokumentów wymienionych w pkt. 9.2. SIWZ. –   w  tym niniejszego oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia.



        Załącznik Nr 4 do SIWZ

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

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

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

Gmina Włodowice 
z siedzibą
Urząd Gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczenie
O braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy PZP.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)” zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy PZP: 
OŚWIADCZAMY, ŻE (zaznaczyć właściwe):

□   nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

□   należymy do grupy kapitałowej  i  poniżej  zamieszczamy listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1.
2.
...

Wykonawca:

................................................................................
                                                       (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

  



ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ

UMOWA

ZP.VIII.272.001.2013

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia, 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych, 
w dniu .....................  we Włodowicach,  pomiędzy  Gminą Włodowice z  siedzibą Urząd Gminy 
we  Włodowicach;  42-421  Włodowice,  ul.  Krakowska  26,  zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:
Adam Szmukier – Wójta Gminy Włodowice 
przy kontrasygnacie
Katarzyna Kochman – Skarbnika Gminy Włodowice
tel.: 34 3153001
fax: 34 3153031
NIP 649-228-00-07
REGON 151398741

a
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................,
........................................................................................................................................
zwanym dalej ,”Wykonawcą”
tel.: ........................................................
fax.: .......................................................
NIP ........................................................
REGON .................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca  wyłoniony  w  drodze przetargu  nieograniczonego  zgodnie z  postanowieniami 
Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.  
759  z  późn.  zm.)  zobowiązuje  się  do  realizacji  zamówienia  pn:  „Zakup  samochodu 
dostawczego (skrzyniowego)”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego (skrzyniowego).

§ 2  Warunki techniczne

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu  fabrycznie nowy,  nieużywany samochód dla Gminy 
Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

1. marka ……………………………………, 
2. model………………………………….., 
3. rok produkcji ...................................., 
4. nr nadwozia …………………………….………., 
5. kolor ………………..……….., 

spełniający warunki techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadający wyposażenie – określone 
w załączniku  nr  6 do do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy,  a Zamawiający  samochód ten 
nabywa za cenę określoną w § 4 ust. 1 umowy.
Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.



2.  Wykonawca  zapewnia,  że  przedmiot  umowy  opisany  w ust  1  jest  fabrycznie  nowy,  wolny 
od  wad  fizycznych,  w tym  wad  konstrukcyjnych,  materiałowych  i  wykonawczych  oraz  wad 
prawnych.

3. Wykonawca  zapewnia, iż samochód posiada wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające 
pojazdy do ruchu drogowego.

4. Wykonawca zapewni  pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, i  NW przez okres 1 roku na własny 
koszt.
5.  Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  do  siedziby  Urzędu  Gminy  Włodowice 
ul. Krakowska 26 , na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

§ 3 Odbiór 

1. Wykonawca  powiadomi Zamawiającego pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie 
odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi  w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
3.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  do  zakupionego  samochodu:   oświadczenie 
o zgodności przedmiotu umowy z warunkami umowy,  kartę pojazdu, świadectwo homologacji, 
książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 
komplety  kluczyków  oraz  wykaz  akcesoriów  i  wyposażenia  pojazdu,  dokumentację  pakietu 
ubezpieczeń przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
4. Z czynności odbioru samochodu zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony protokół 
odbioru, stwierdzający zgodność stanu samochodu z parametrami określonymi w załączniku nr 1 
do  umowy,  w  tym  pod  względem  parametrów  technicznych  oferowanych  przez  Wykonawcę 
samochodu. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.
5.  Zamawiający,  przed  podpisaniem  protokołu  odbioru  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzenia 
parametrów  technicznych  samochodu,  w  celu  zbadania  ich  zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. 
6. W przypadku, gdy samochód nie spełni warunków odbioru, Zamawiający  jest uprawniony do 
odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę samochodu zgodnego ze złożoną 
ofertą i  wymaganiami SIWZ. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę. Z czynności 
odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru. 
7.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  i  ryzyko  związane  z  dostawą  samochodu  do  momentu 
podpisania protokołu jego odbioru.

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Cena za zakup samochodu wynosi:
brutto:  …………………………. zł 
słownie:  ……………………………………………………………………
w tym podatek VAT …............%
netto: …………………………… zł
słownie: ………………………………………………….................…….

2.  Cena  ofertowa  jest  ostateczną  ceną  umowną  i  nie  podlega  żadnym  negocjacjom 
z zastrzeżeniem zmian podatku VAT, o których mowa w § 8 ust. 1  pkt b) niniejszej umowy. Cena 
obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu  umowy.

3.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  8% wartości 
przedmiotu umowy w kwocie – ............................................. zł. w ............................................. .
4. Kwota ............................... zł. tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie  z  jej  treścią  zostanie  zwrócona  (zwolniona)  w  ciągu  30  dni  po  odbiorze  przedmiotu 
zamówienia.



5. Kwota ................................  zł.  tj.  30% zabezpieczenia należytego wykonania  umowy mająca 
pokrywać roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 5 Płatność 

1.  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez 
Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru  przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
2. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w §7, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo  potrącenia  naliczonej  kwoty  z  należności  przysługującej  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji 
niniejszej umowy.

§ 6 Gwarancja i serwis

1. Wykonwca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji na samochód objęty przedmiotem 
umowy, obowiązujacej od dnia podpisania protokołu odbioru:
a) gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów - ……………………….lat
b) na perforację blach nadwozia - ………………………………lat
c) na powłoki lakiernicze - ……………………………………..lat
d) w ramach gwarancji bezpłatną usługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta  po upływie 
2 lat od dnia  podpisania protokołu odbioru  bądź po przebiegu 40.000 km ( w zależności, który 
czynnik wystąpi jako pierwszy) 
e) obsługa serwisowa nie dalej niż 100 km od siedziby Urzędu Gminy Włodowice  - 

adres: ………………………..
2.  Przez  cały  okres  gwarancji  wszystkie  czynności  wymagane  do  jej  zachowania, 
a  w  szczególności  konserwacja,  przeglądy  techniczne  i  serwis  będą  wykonywane 
w autoryzowanej stacji obsługi samochodów.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek w ramach gwarancji  na swój koszt 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Strony uzgadniają nie dłuższy niż 14-dniowy termin na usunięcie zgłoszonych wad lub usterek. 
Termin biegnie od daty pisemnego lub faksem powiadomienia przez Zamawiającego. 

§ 7  Kary umowne i odstąpienia od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1.1.  odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
1.2.  zwłoki  w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 
1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego jako termin realizacji umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 2.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  umowne  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  nie 
dostarczenia  Zamawiającemu  samochodu  spełniającego  warunki  określone  w złożonej  ofercie 
oraz  SIWZ w  terminie  30  dni  od  daty  wydania  samochodu  określonej  w  §  3  ust.  2  umowy 
z  zastrzeżeniem  dodatkowo  prawa  do  kary  umownej  określonej  w  §  7  ust.  1  pkt  1.1.  wraz 
z odszkodowaniem na zasadach  § 7 ust. 2.



§ 8  Zmiana umowy 

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w  oparciu  o  art.  144  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  w  stosunku  do  treści  oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a).  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  na  skutek  wystąpienia  „siły  wyższej”.  „Siła 
wyższa”  oznacza  wydarzenie  nieprzewidywalne  i  poza  kontrolą  stron  niniejszej  umowy, 
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 
obecnym brzmieniu.
b). ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
2.  Strona  występująca  o  zmianę  umowy  zobowiązana  jest  do  pisemnego  uzasadnienia 
okoliczności  powodujących  konieczność  zmiany.  Zmiana  umowy  może  nastąpić  wyłącznie, 
za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9  Postanowienia końcowe 

1.  Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2.  W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy będą mieć zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: 
                                                   



Załącznik nr 6 do SIWZ

Specyfikacja (minimalne wymagania techniczno-użytkowe) samochodu dostawczego 
(skrzyniowego): 

WYMAGANIA TECHNICZNE

   1.  Silnik:
 wysokoprężny,
 pojemność silnika – minimum 1950 ccm – max. 2500 ccm
 moc maksymalna/przy obrotach - min 100KM
 norma emisji spalin – minimum EURO 5

2. Skrzynia biegów mechaniczna 5 stopniowa + wsteczny
3. Kabina:

 podwójna, minimum 4 drzwi,
 liczba miejsc w kabinie - kierowca + min. 5 pasażerów,
 wspomaganie kierownicy,
 kierownica regulowana,
 poduszka powietrzna kierowcy + pasażera
 światła do jazdy dziennej,

4. Podwozie:
 napęd na przednie koła
 ABS +ESP,
 Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, 

amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

5. Koła min 16”
6. Pełnowymiarowe koło zapasowe,
7. Tarcze hamulcowe z przodu i tyłu ( wentylowane)
8. Wyposażenie dodatkowe:

• hak holowniczy stały o uciągu min. 2000 kg + gniazdo 
elektryczne,

9. Skrzynia ładunkowa z homologacją producenta:
 z burtami aluminiowymi o minimalnej ładowności 850 kg 

• w pakiecie lusterka na pałąkach ZB1
• podłoga skrzyni ładunkowej bez nadkoli 
• podłoga wyłożona wielowarstwową, antypoślizgową sklejką wodoodporną
• burty aluminiowe, odchylane z trzech stron
• uchwyty do mocowania ładunku w podłodze (6 szt.)
• na tylnej burcie składany stopień wejściowy

POZOSTAŁE WYMAGANIA – Wykonawca udzieli następujących gwarancji:
1. minimum 2 lata na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów,
2. minimum 3 lata gwarancji na powłoki lakiernicze,
3. minimum 12 lat gwarancji na perforację blachy.
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