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ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu
ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń, tel. (67) 25 61 033, faks (67) 25 61 073
e-mail: kancelaria@dpswielen.pl , strona internetowa: www.dpswielen.pl
NIP 763 11 36 540, REGON 04000116100058

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na zadanie pod nazwą:

„Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus
9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich z windą hydrauliczną na potrzeby Zespołu
Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu
współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” w obszarze D”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wieleń, 17 - 10 - 2016 r.

Zatwierdził:
/S. Ewa Pollus/
Dyrektor ZDPS.RM w Wieleniu

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń, tel. (067) 25 61 033, faks (067) 25
61 073, e-mail: kancelaria@dpswielen.pl, strona internetowa: www.dpswielen.pl, NIP 763 11 36
540, REGON 04000116100058
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa zadania: „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus 9
– osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich z windą hydrauliczną na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w
ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” w obszarze D”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu
osobowego typu bus 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z windą hydrauliczną na potrzeby
Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu współfinansowanego przez
PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ:
3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
34110000-1 – samochody osobowe
34115200-8 – pojazdy do przewozu mniej niż 10 osób
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych
lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że
oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub
charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji
technicznej.
IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2016 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany do
jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Na
potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wpis do właściwego rejestru lub
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Poleganie na potencjale innego podmiotu

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1-4 pzp.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ppkt 3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden
podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku
udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 2 musi zostać
spełniony przez wykonawców łącznie;
2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać
wykazany przez każdego z Wykonawców.
Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną
dopuszczone do badania i oceny.
3) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są
zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:

a) Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
UWAGA:
a) Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ składa się w formie oryginału.

d) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków, zostaną wykluczeni
z postępowania.
e) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VI. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 1. Pzp.
2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:
Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także Wykonawcę wobec którego
zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 Pzp, tj. Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830, i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz.z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 Pzp z Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa
w art. 17 ust. 2a Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy są
zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1) Razem z ofertą:
a) Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ.

2) Na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy po dokonanej analizie i
badaniu ofert (tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza):
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszej sekcji
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty wymagane w sekcji VI pkt 3 ppkt 1 winny być złożone przez każdego z
Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji VI pkt 3 ppkt 1 lub
gdy dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji VI pkt
3 ppkt 2 na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). W tym celu zaleca się, aby
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2
ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie
postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki
sposób są one dostępne dla Zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
UWAGA:
a) Dokumenty wskazane w sekcji VI pkt 3 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
c) Oświadczenie wskazane w sekcji VI pkt 3 ppkt 1 składa się w formie oryginału.
d) Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, zostaną wykluczeni
z postępowania.

e) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego
wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi
Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu(o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp) – wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji VI pkt 10 ppkt 1,
lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi uzasadnione przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Oświadczenia wstępne Wykonawcy

1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Do oferty i oświadczeń wstępnych nie należy dołączać dokumentów wskazanych w
sekcji VI pkt 3 ppkt 2. Dokumenty te składa się na wezwanie Zamawiającego na
zasadach określonych w przepisach art. 26 Pzp.
3. Wzory oświadczeń wstępnych stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca. Oświadczenia mają potwierdzić
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach wstępnych.
6. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu wstępnym.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 Pzp;
VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej Zamawiającego.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze
zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych
wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca winien zastosować tę
formę.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod
adresem: www.dpswielen.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.dpswielen.pl
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany treści
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
9. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści „Ogłoszenia
o zamówieniu”, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert zgodnie z treścią
art. 12a ustawy.
10. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia”, Zamawiający zamieści informację o zmianie na tablicy informacyjnej
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.dpswielen.pl
11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
13.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do
Zamawiającego za pomocą faksu na nr (67) 25 61 073 lub pisemnie na adres: Zespół
Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń.
14.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku
osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
15. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne
dokumenty: www.dpswielen.pl
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Krzysztof Drab - inspektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, tel. (067) 25 61
033, faks (067) 25 61 073, codziennie w dniach pracy Zespołu Domów Pomocy
Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w
Wieleniu w godzinach 8:00-15:00.
2. W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Żaneta
Jurdeczka – główna księgowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, (067) 25 61
033, faks (067) 25 61 073, codziennie w dniach pracy Zespołu Domów Pomocy
Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w
Wieleniu w godzinach 8:00-15:00.
Adres do korespondencji:
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu
ul. Staszica 2
64-730 Wieleń
IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą
Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się
na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być
zaadresowana na adres wskazany w sekcji I SIWZ.
5. Na potrzeby oceny, oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2) opis parametrów technicznych – załącznik nr 1a) do SIWZ,
3) oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 3 do SIWZ,
4) oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do
SIWZ,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców
występujących wspólnie), jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
UWAGA:
6. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczenia:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji V-VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) – w przypadku składania
oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej).
4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy
dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
6) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 3 i 4 powinno być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w
rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j.: Dz. U. z 2014
r. poz.164 z późn.zm).
7) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą
osoby upoważnionej.
8) Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością
podaną w Specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
9) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
10) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu
ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń
OFERTA
na zadanie pn.

„Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus 9 – osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z windą
hydrauliczną na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 28.10.2016 roku, godzina 10:15
(Nazwa i adres Wykonawcy)

11) Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały
Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty
zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy Zamawiającego zapoznają się z jej
treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu
przetargowym).
12) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić
zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych
zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń Sekretariat, budynek „Lipówka”
osobiście lub za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 28.10.2016 roku
o godzinie 10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską decydująca
jest data i godzina wpływu do Zamawiającego, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską, czy przekazanie
posłańcowi.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: ul.
Staszica 2, 64-730 Wieleń, Sekretariat, budynek „Lipówka”.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę za przedmiot zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem całego zakresu przedmiotu
zamówienia.
2. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Cena oferty powinna obejmować kwotę netto przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT
oraz kwotę brutto samochodu spełniającego wymogi opisane w sekcji III SIWZ (bez
ubezpieczenia) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy, stawkę VAT Wykonawca
ma obowiązek ustalić na dzień składania ofert.

5. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą i słownie.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Kryterium nr 1 – cena – 85%,
Kryterium nr 2 – okresy gwarancji – 15%.
2. Zasady oceny ofert:
Oferty będą oceniane w skali stu – punktowej, według wzoru: S = C + T + G
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
T – punkty za termin realizacji dostawy,
G – punkty za okresy gwarancji (łącznie).
Kryterium nr 1:
cena – ocena wg wzoru: C = (C min/C of. Por.) x 85
gdzie:
C min – najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,
C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.
Kryterium nr 2: okres gwarancji – ocena wg wzoru: G = G1 + G2 + G3
gdzie:
G1 - długość okresu gwarancji na silnik i podzespoły,
G2 - długość okresu gwarancji na powłokę lakierniczą,
G3 - długość okresu gwarancji na perforację nadwozia,
G - ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny
poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
1) Gwarancja na silnik i podzespoły (G1):
Gwarancja minimum 24 miesiące – 1 pkt
Gwarancja od 24 do 36 miesięcy – 3 pkt
Gwarancja od 36 do 48 miesięcy – 5 pkt
W przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 48 miesięcy,
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.
2) Gwarancja na powłokę lakierniczą (G2):
Gwarancja minimum 36 miesięcy – 1 pkt
Gwarancja od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt
Gwarancja od 48 do 60 miesięcy – 5 pkt
W przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 60 miesięcy,
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3) Gwarancja na perforację nadwozia (G3):
Gwarancja minimum 72 miesiące – 1 pkt
Gwarancja od 72 do 84 miesiące – 3 pkt

Gwarancja od 84 do 96 miesięcy – 5 pkt.
W przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 96 miesięcy,
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. 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.
2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania
umowy.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
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
Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
1. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty

2) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie
wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
3) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w sekcji XVIII pkt 1 ppkt 1 lit. d) oraz
e) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia
5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z sekcją XVIII pkt 1
niniejszej Specyfikacji.
2. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego
3) 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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.- Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
4) 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
5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się między Zamawiającym, a Wykonawcą drogą
elektroniczną.
XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą , jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.
XXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród
kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVII. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w
art. 29 ust. 4 ustawy:
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa
w art. 29 ust. 4 ustawy.
XXVIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
3. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
4. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www.dpswielen.pl
5. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
6. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów: nie dotyczy.
XXIX. Załączniki do SIWZ:
1 – Wzór formularza ofertowego
1a) Opis parametrów oferowanego sprzętu
2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3 – Wzór oświadczenia wstępnego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4 – Wzór oświadczenia wstępnego o braku podstaw do wykluczenia
5 – Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
6 – Wzór umowy.

