Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
Tel. (41) 311-51-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU PATROLOWO - GAŚNICZEGO

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych

ZATWIERDZAJĄCY:

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bodzentyn dn. 11.08. 2011 roku
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I. Zamawiający.
Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26–010 Bodzentyn,
województwo świętokrzyskie, tel./fax. (0-41) 311 51 06. (NIP 664-10-64-008) Regon 000124481
Adres strony internetowej zamawiającego na której zamieszczane będą informacje związane
z prowadzonym postępowaniem : http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 125 000 EURO.
Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji powołanej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego, stanowiący
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny
jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona
jest na stronie internetowej Zamawiającego i może być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom
w formie elektronicznej (e-mail). Po uprzednim złożeniu wniosku przez Wykonawcę - Zamawiający
przewiduje możliwość powielenia i przesłania nieodpłatnie kopii SIWZ w formie papierowej.
Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dostawa jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – podpisanie umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego pomiędzy Zamawiającym – Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w Bodzentynie a
Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, nastąpi dopiero po
zatwierdzeniu przez Ministerstwo Środowiska i zwiększeniu środków na ten cel w planie
finansowym na rok 2011.
III. Określenie przedmiotu zamówienia.
CPV:
34100000-8 Pojazdy silnikowe
34113000-2 Pojazdy z napędem na 4 koła
34115000-2 Pojazdy napędzane silnikiem Diesla
34131000-4 Pikapy
44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe
43810000-4 Urządzenia do obróbki drewna
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu
patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 lub na dwie osie napędowe typu pickup z silnikiem
wysokoprężnym, przystosowanego do przewożenia wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego i
podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, wyposażonego w zabudowę zamkniętą skrzyni
ładunkowej nadbudówką, wyciągarkę, agregat gaśniczy wodno-pianowy z własnym zbiornikiem na
wodę o pojemności nie mniejszej niż 350 litrów i ciśnieniu roboczym nie mniej niż 40 barów, a
także podręczny sprzęt gaśniczy w postaci: hydronetki plecakowej (1 szt.) pilarki spalinowej do
drewna o mocy od 3,5 do 4,5 KM (1 szt.).
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
SAMOCHÓD:
1. Rok produkcji: 2011
2. Nadwozie:
a. Nadwozie typu pickup;
b. Kabina stalowa, zamknięta, 4 drzwiowa, 5 osobowa (2 fotele kierowca/ pasażer z
przodu, kanapa trzymiejscowa z tyłu);
c. Skrzynia ładunkowa ze sztywną wodo i pyłoszczelną zabudową zamkniętą z metalu
lekkiego z uchylnymi klapami w kolorze nadwozia. Obudowa musi być
zamontowana w sposób umożliwiający jej demontaż i nie utrudniająca dostępu do
elementów eksploatacyjnych (filtry, akumulator, wlew paliwa i wody itp.) i
regulacyjnych modułu gaśniczego i osprzętu. Skrzynia ładunkowa z burtami oraz
nadkola i ewentualnie boczne stopnie wyłożone aluminium, platforma na której
będzie znajdował się moduł gaśniczy wraz ze zbiornikiem – wysuwana. Na skrzyni
ładunkowej umieszczone mocowania do podręcznego sprzętu gaśniczego (pilarka
spalinowa, hydronetka plecakowa);
d. Kolor nadwozia - zielony perłowy lub metalizowany;
e. Wyciągarka przednia elektryczna o uciągu nie mniejszym niż 4500 kg;
f. Belka osłonowa (przed zderzakiem przednim) z rur ze stali nierdzewnej i osłony ze
stali nierdzewnej lamp tylnych.;
g. Hak holowniczy z tyłu pojazdu;
3. Podwozie wyposażone w osłony ze stali o grubości minimum 3 mm zamontowane pod
silnik, pod zbiornik paliwa oraz pod skrzynię biegów i reduktor;
4. Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany intercoolerem, o pojemności nie mniejszej niż
2400 cm3 i nie większej niż 3000 cm3 i o mocy odpowiednio nie mniejszej niż 130 KM i nie
większej niż 190 KM,
5. Skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa;
6. Kolumna kierownicy regulowana przynajmniej w jednej płaszczyźnie;
7. Wspomaganie układu kierowniczego;
8. Układ stabilizacji toru jazdy;
9. Układ kontroli trakcji;
10. ABS oraz EBD lub systemy równoważne;
11. Rozstaw osi nie mniejszy niż 2950 mm;
12. Długość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 1400 mm;
13. Prześwit nie mniejszy niż 200 mm;
14. Klimatyzacja automatyczna;
15. Zdalnie sterowany centralny zamek;
16. Immobiliser;
17. Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem;
18. Reduktor;
19. Reflektory przeciwmgielne;
20. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
21. Elektrycznie sterowane szyby boczne;
22. Zamontowane obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem typu AT (lekko terenowe)–
komplet 4 sztuki;
23. Koło zapasowe z ogumieniem identycznym jak założone na pojeździe;
24. W kabinie – dywaniki gumowe z przodu i z tyłu;
25. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód lub
100 000 km przebiegu samochodu i 24 miesiące gwarancji na dostarczony moduł gaśniczy,
oraz zapewni serwis dla samochodu na terenie kraju.
MODUŁ GAŚNICZY
1. Moduł gaśniczy zamontowany na skrzyni ładunkowej. System montażu musi zapewnić
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów w trakcie jazdy i ewentualnej kolizji.
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2. Pompa membranowa, samozasysająca , o ciśnieniu roboczym minimum 40 bar. (tolerancja
wody zanieczyszczonej);
3. Zawór nastawny do utrzymania wybranego ciśnienia;
4. Zbiornik na wodę z blachy nierdzewnej o pojemności min. 350 l. – zbiornik powinien
posiadać: przegrody wewnętrzne niwelujące wpływ przewożonej wody na stabilność
pojazdu, zawór spustowy, nasadę do uzupełniania wody z hydrantu, możliwość
samoczynnego napełniania wody ze źródła zewnętrznego (jezioro, rzeka), zawór do
uzupełniania wody za pomocą węża ogrodowego;
5. Silnik spalinowy, uruchamiany elektrycznie i ręcznie wyposażony w gaźnik umożliwiający
pracę w pozycji przechylonej, zbiornik paliwa pozwalający na min. 2 godz. pracy;
6. Wąż ssawny o długości min. 6 mb umożliwiający pobieranie wody z bezciśnieniowych
punktów czerpania wody;
7. Odporny na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury wąż tłoczny o długości min.
60 mb na zwijadle metalowym;
8. Prądownica z możliwością podawania wody lub piany gaśniczej podłączona do węża
tłocznego z płynną regulacją na prąd zwarty i rozproszony z możliwością podawania piany
ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej;
9. Dozownik środka pianotwórczego z regulacja stężenia roztworu, zbiornik środka
pianotwórczego podłączony do dozownika.
10. Dodatkowe oświetlenie zasilane z akumulatora (samochodu lub modułu gaśniczego)
umożliwiające obsługę modułu w nocy.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje zamówienie do 30 września 2011 roku.
Zamawiający wymaga, aby w tym terminie pojazd wyposażony we wszystkie akcesoria zgodnie
z SIWZ, został dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego mieszczącej się
w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków przez Wykonawcę.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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 nimi stosunków.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki
cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
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b) do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z Wykonawców
oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy;
c) w przypadku gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie
zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem
zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań
Zamawiającego:
• na
żądanie
zamawiającego
Wykonawcy
przedłożą
umowę
regulującą
ich współpracę;
• umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie
może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;
• Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które na
mocy niniejszej SIWZ oraz informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ
i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie
wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. odrzuci ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany
złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie na druku wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (oznaczyć jako załącznik nr 1 do oferty) o tym że wykonawca
spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP,
2. Oświadczenie na druku wg wzoru będącego załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (oznaczyć jako załącznik nr 2 do oferty) o tym że wykonawca
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nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oznaczyć jako załącznik nr 3 do oferty).
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu złożenia oferty (oznaczyć jako załącznik nr 4 do oferty).
5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
złożenia oferty (oznaczyć jako załącznik nr 5 do oferty).
Dokumenty, o których mowa w punktach 3-4 mogą być przedłożone w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oświadczenie o który mowa w pkt.1 winno być złożone tylko w formie oryginału.
VII.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcą.
1. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i
informacje faksem lub pocztą e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych - Wykonawcy mogą
zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień.
4.Pisemna treść zapytania i wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.
5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie
przekazana niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na
stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca.
6.Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia jest
Jarosław Iwan , tel./fax. 0-41 311 51 06, pokój nr 27.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania
ofert w wysokości: 4.000,00 zł.
2.Termin wniesienia wadium: do 22.08. 2011 zgodnie z art.45 PZP.
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3. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto NBP O/Kielce 76 1010 1238 0804 5113 9120
0000 dowodem wniesienia wadium jest kserokopia przelewu
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmiot, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 ze zm.).
f)

dowodem wniesienia wadium w pieniądzu jest kserokopia przelewu.

5. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu Wykonawca przedkłada
dowód wniesienia wadium stanowiący wyłącznie oryginał poręczenia lub gwarancji.
6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ)
w jednym egzemplarzu.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
wariantowych.
5. Oferta a także wszelkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę lub organ
upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z
właściwego rejestru.
W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób
podpisane przez osobę lub organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.

6.

Do oferty Wykonawca załącza także wzór umowy, będący załącznikiem nr 4 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oznaczyć jako załącznik nr 6 do oferty),
podpisany przez Wykonawcę i parafowany na każdej stronie podpisem i pieczęcią oferenta.

7.

oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (oznaczyć jako załącznik nr 7 do oferty) .
8.Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
9. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty powinny być parafowane przez
osoby wskazane w pkt. 5 albo 6 .
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10.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993
r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
11. Sposób złożenia oferty.
a) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana
do Zamawiającego na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.
Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: „Nie otwierać przed dniem 22.08.2011
roku, przed godz. 10.10 – oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę
samochodu specjalistycznego”.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać
dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
punkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
X. Termin związania z ofertą
a) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Sekretariat, pokój nr 11 – w terminie do dnia 22.08.2011 roku do godz. 10.00 .
2. Oferty dostarczone przez Wykonawców po podanym terminie zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 5 , w dniu 22.08.2011 roku, o godz.10.10 .
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie
się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA-100%.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższa ceną (z największą ilością punktów)
za realizację dostawy.
Podczas porównania ofert Komisja Przetargowa będzie posiłkowała się wzorem:

C=

C min
x100%
C bad
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gdzie 1% = 1 pkt
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty,
Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
Cbad. – cena oferty badanej.
Ocenie wg kryterium będą podlegały nie podlegające odrzuceniu oferty Wykonawców nie
wykluczonych z postępowania.
Cena oferty (brutto) uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze oferty sporządzonej dla
przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III niniejszej SIWZ, w tym podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku dla poszczególnych składników tego
zamówienia.
Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już
ofertach.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć informacje o
osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, jeżeli taka
konieczność zaistnieje.
W przypadku, gdy przez Zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złożona
przez Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, zawiadomienia o wyborze
oferty może zostać również przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5 , jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy
1.
Zamawiający żąda aby umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ .
2.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w części odnoszącej się do
terminu realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania środków na realizację
zamówienia w pierwotnym terminie związania ofertą, oraz w przypadku,
gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie będzie
mógł dostarczyć pojazdu do siedziby Zamawiającego w terminie wynikającym
z zawartej umowy.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na
podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie
wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
3. Formularz oferty;
4. Wzór umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego samochodu
patrolowo – gaśniczego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Świętokrzyski
Park Narodowy,
Ja/My (imię i nazwisko) .......................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy) ………....................................................
.......................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
spełnia warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim
do wykonania zamówienia;

potencjałem technicznym

oraz osobami zdolnymi

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................
Miejscowość, data

.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób)
uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
specjalistycznego samochodu patrolowo – gaśniczego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego przez Świętokrzyski Park Narodowy,
Ja/My (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy) ………....................................................
.......................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ponieważ:
1. nie wyrządziliśmy szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego
wykonanie a szkoda nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. nie jesteśmy Wykonawcą z którym Świętokrzyski Park Narodowy rozwiązał lub
wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność a rozwiązanie lub odstąpienie od niej nastąpiło w warunkach
dookreślonych w art. 24 ust. 1 pkt 1a;
3. w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, zgodnie z brzmieniem
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. nie jesteśmy spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
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przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8. nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
10. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.

......................................................
Miejscowość, data

.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób)
uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA WYKONAWCY

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego przez Świętokrzyski Park Narodowy na dostawę specjalistycznego samochodu patrolowo
- gaśniczego (zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nasza Firma:
Nazwa
Adres
Telefon
Faks
e-mail
REGON
NIP
Oferuje wykonanie dostawy samochodu specjalistycznego, o parametrach technicznych zgodnych z
SIWZ tj:
Marka samochodu : ………………………………………………………………………………………………………
Model samochodu : ………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………….
Opis wyposażenia w odniesieniu do pkt. III SIWZ z podaniem parametrów technicznych, marek, modeli :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

za cenę brutto: ................................................. zł.
Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

do

siedziby

Świętokrzyskiego

Parku

Narodowego

mieszczącej

się

w

Bodzentynie

przy

ul. Suchedniowskiej 4, w terminie do dnia 30 września 2011 r.

Płatność za zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert, oraz przedłużymy ważność oferty niniejszej oferty w przypadku, gdy Zamawiający w pierwotnym
terminie związania ofertą nie otrzyma środków na finansowanie zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na .................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.......... do
nr................

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr.........do
nr..........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)............................................................
2)............................................................
3)............................................................
4)............................................................
5)............................................................

MIEJSCOWOŚĆ, DATA , PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA DOSTAWY
W dniu ............................. r. w ……………………… pomiędzy ..................................... z siedzibą w
…………………………..
przy
ul.
…………………………………………
reprezentowanym
przez
...................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym,
a ................................................................................ działającym na podstawie wpisu do Rejestru
Przedsiębiorstw nr .......................... z dnia ............................... r. prowadzonego przed Krajowy Rejestr
Sądowy / na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w
.................................................... pod numerem .................................... z dnia ............................... r.
reprezentowanym
przez
............................................................................................................................................
zwanym
dalej
Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi
zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci sprzedaży
……………………………………………………………….. na warunkach cenowych w/g załącznika nr 1
do niniejszej umowy – oferty Wykonawcy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 dostarczony będzie przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego z uwzględnieniem wskazanego w SIWZ terminu realizacji dostawy.
3. Wykonawca do dostarczonego samochodu dołączy : dokumenty gwarancyjne,
świadectwo
homologacji samochodu i instrukcje obsługi.
§2
1. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
podstawie której Wykonawca złożył ofertę.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, Wykonawca
zobowiązany będzie do dokonania na własny koszt jego naprawy lub wymiany na niewadliwy w
ciągu 14 dni od telefonicznego, potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy istnienia wady.
3. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód lub

100 000 km przebiegu samochodu i 24 miesiące gwarancji na dostarczony moduł gaśniczy,
oraz zapewni serwis dla samochodu na terenie kraju.
§3
1. Wynagrodzenie za realizację całości sprzedaży i dostaw, o których mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają
na
kwotę
brutto
..............................................................................................
zł
(słownie:
.................................................................................................. zł) na podstawie oferty Wykonawcy
złożonej w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie za dostawę płatne będzie na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie
do 60 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca
ustanawia
.....................................................................................
upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
2. Zamawiający
ustanawia
……………………………………………………………..
upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą.

jako

osobę

jako

osobę

§5
1. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych i kar umownych
w niżej określonych sytuacjach i wysokościach:
a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury wynikające z
obowiązujących przepisów.
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b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości
0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, zgodnie z ceną podaną §3 pkt 1
niniejszej umowy.
2. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewyższających wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające)
§6

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień nie korzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§9
Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają:
a) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT NIP.......................................................................
b) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT NIP.......................................................................
§ 10
W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy
prawo zamówień publicznych.
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.

Załącznik do umowy stanowiący jej integralną część:
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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