Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup mikrobusa
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, telefon
+48 (25) 640 71 30, fax +48 (25) 633 31 80, e-mail: siedlce@caritas.pl, NIP 821-16-85-074,
REGON 710387392.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zgodnie z art. 39 ustawy, zamawiający zaprasza oferentów do składania ofert w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Zakup mikrobusa
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.
2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość
zamówienia mieści się poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2004 roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają oni pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli oferta wykonawców, o których mowa powyżej,
zostanie wybrana, wówczas zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, za wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert,
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zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa. W takim przypadku, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 roku nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu
i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Caritas
Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, sekretariat Caritas Diecezji
Siedleckiej. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja:
http://www.siedlce.caritas.pl.
15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na
adres: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, lub na adres e-mail:
siedlce@caritas.pl, powołując się na nazwę postępowania: Zakup mikrobusa
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Caritas Diecezji Siedleckiej na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej samochodu 9. osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją europejską na
pojazd 9. miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na
wózku inwalidzkim, o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku
nr 2 SIWZ.
2. Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”,
obszar D.
3. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy,
wyprodukowany w 2016 roku, 9. osobowy (8+1). Ponadto musi on spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 1997 nr 98, poz. 602 z późn. zm.), warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 roku nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz
warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
4. Kod CPV: 34.11.52.00-8 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 SIWZ.
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4. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 stycznia 2017 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust.1 ustawy, tj. niepodlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie);
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie);
c. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie).

6. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, zamawiający wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeśli
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia podane w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy.
3. Zamawiający wyklucza ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
a. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 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 roku
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 978 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli 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 roku
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003 roku nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
b. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 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;
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c. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, 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 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 16-20 lub
ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy może przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli wobec
wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okres obowiązywania
zakazu określony w tym wyroku.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do składanej oferty wykonawca dołącza aktualne oświadczenia wstępnie potwierdzające,
że nie on podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania – załącznik nr 3 SIWZ;
b. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 SIWZ;
c. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli uprawnienie do ich
reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
d. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy– załącznik nr 6 SIWZ.
3. W przypadku oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić
jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do zaciągania i rozporządzania
prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania. Upoważnienie to musi
być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców
lub ich uprawnionych przedstawicieli.
4. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego
wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.a, oraz Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik
umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.
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Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.b, składają wszyscy partnerzy podpisując się na
jednym formularzu lub pełnomocnik w imieniu wszystkich, w nagłówku wpisując nazwę
wykonawcy.
5. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania, Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej składane jest w oryginale. Pełnomocnictwo dla osoby lub
osób podpisujących ofertę składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pozostałe dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są razem z ich tłumaczeniem na język
polski.
7. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez niego kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości odnośnie do jej prawdziwości.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują na adres: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce;
faksem na numer +48 25 633 31 80 lub drogą elektroniczną na adres siedlce@caritas.pl.
2. Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mogą być składane w formie
pisemnej, faksem lub elektronicznej na adres e-mail: siedlce@caritas.pl. W sytuacji, gdy
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
i informacje faksem lub drogą elektroniczną, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W celu złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw
wykluczenia, zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, zastrzeżona jest
forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nie później, niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany do
udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
5. W sytuacji wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia po upływie terminu jego składania lub wówczas, gdy dotyczy on wcześniej
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zamawiający przekazuje wykonawcom, którym wcześniej przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej
www.siedlce.caritas.pl.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonaną zmianę
udostępniając na stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl. Jeśli w wyniku tej zmiany,
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, wówczas zamawiający przedłuża termin ich
składania oraz informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia i zamieszcza informacje na stronie internetowej
www.siedlce.caritas.pl.
9. Uprawnionym do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z przedmiotem
zamówienia jest Adam Przepłata, tel. 509 78 79 80.

9. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wadium
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

w

ramach

prowadzonego

10. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się razem z upływem terminu do składania
ofert.
3. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin
związania ofertą.
4. Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie o oznaczony
okres, jednak nie dłuższy, niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca przedstawia ofertę odpowiadającą wymaganiom Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zgodnie z treścią Formularza oferty – załącznik nr 1 SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Jeśli złoży on więcej, niż jedną
ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy.
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3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y ją podpisującą/e i kolejno
ponumerowane, od numeru 1 na pierwszej stronie.
5. Kartki oferty powinny być połączone w trwały sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie.
6. Wszystkie miejsca w ofercie z naniesionymi zmianami w tekście muszą być parafowane
przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7. Oferta powinna być umieszczona w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana na zamawiającego i opisana: Oferta na zakup mikrobusa z przeznaczeniem
do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Podlaskiej. Nie otwierać przed dniem 1 grudnia 2016 roku godz.
13:00. Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy w celu jej
odesłania w przypadku stwierdzenia opóźnienia.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
jednak pod warunkiem, że pisemnie powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane według
takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch odpowiednio oznakowanych
kopertach z dopiskiem „Zmiana oferty”.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert: 1 grudnia 2016 roku, godzina 12.00.
2. Miejsce składania ofert: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce,
sekretariat Caritas Diecezji Siedleckiej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert odbędzie sie dnia 1 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 w Caritas Diecezji
Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, gabinet Dyrektora Caritas Diecezji
Siedleckiej.
5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców oraz informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
8. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, oraz ceny i terminu wykonania
zamówienia.

7

13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Formularzem oferty.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszystkie koszty towarzyszące temu wykonaniu.
3. Cena powinna być przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w polskich złotych.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena.
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty.
3. Zamawiający przyzna wykonawcom punkty według następującego wzoru:
(Cmin / Co) x 100 pkt = ................... pkt
gdzie:
Cmin – cena brutto najtańszej oferty
Co – cena brutto ocenianej oferty
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, lub nie krótszym, niż 10 dni, jeśli zawiadomienie to zostanie przesłane
w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów w sytuacji,
jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna
oferta.
3. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy – załącznik nr 5 SIWZ.
4. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
wówczas zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w postępowaniu ten wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych.

8

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza on powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podania
nazw i danych kontaktowych podwykonawców.
3. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców
w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym zamierza w późniejszym okresie powierzyć realizację
zamówienia.

17. Wzór umowy
1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na
podstawie ustawy, oferentom przysługują środki określone w dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

19. Wykaz załączników
1. Formularz oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania.
4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
5. Wzór umowy.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 SIWZ
........................................................
(Miejscowość i data)

............................................
............................................
............................................
(Nazwa i adres Oferenta)

Formularz oferty
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Zakup mikrobusa
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2004 roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.):
1. Oferujemy dostawę samochodu z homologacją europejską na pojazd 9. miejscowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim,
o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 2 SIWZ za
wynagrodzeniem w kwocie ................................... zł (słownie: ............................................
.......................................................................................................................................... zł),
w tym podatek VAT ................................... zł (słownie: .......................................................
.......................................................................................................................................... zł).
2. Oświadczamy, że cenę powyższą należy rozumieć wraz z należnościami dodatkowymi
(podatek VAT, koszty transportu samochodu do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej,
usług obcych, itp.).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni,
a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.
6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do .....................................................
7. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w przeciągu
14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.
8. Na przedmiot zamówienia udzielamy:
a. .............. miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów, obejmującej wszelkie usterki
mechaniczne;
b. .............. miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą;
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c. .............. miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia.
9. Zamówienie zrealizujemy przy udziale następujących Podwykonawców (nazwa
podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy):
a. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

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

(Miejscowość i data)

(Podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2 SIWZ
........................................................
(Miejscowość i data)

............................................
............................................
............................................
(Nazwa i adres Oferenta)

Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych z homologacją europejską na pojazd 9. miejscowy przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, dla Caritas Diecezji
Siedleckiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej
Parametry techniczne pojazdu wymagane przez
Zamawiającego
1.

Fabrycznie nowy – rok produkcji 2016

2.

Typ nadwozia – mikrobus, kombi

3.

Samochód rejestrowany jako 9. osobowy

4.

Rozstaw osi powyżej 3400 mm

5.

Lakier – srebrny lub szary metaliczny

6.

Silnik wysokoprężny, turbodoładowany
o mocy maksymalnej powyżej 120 KM

7.

Norma spalin EURO 6

8.

Skrzynia biegów manualna 6. biegowa
Wyposażenie

1.

Immobiliser

2.

Centralny zamek z pilotem

3.

Wspomaganie układu kierowniczego

4.

Układ hamulcowy z ABS

5.

Światła do jazdy dziennej LED

6.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami na
wszystkich siedzeniach
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Spełnienie
wymogu przez
Wykonawcę
(Tak/Nie)

Parametry oferowane
przez Wykonawcę

7.

Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich
siedzeniach

8.

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach

9.

Przesuwne prawe drzwi boczne

10.

Całkowite przeszklenie pojazdu

11.

Wycieraczki szyby przedniej z regulacją
prędkości i spryskiwaczem

12.

Lusterka boczne regulowane i podgrzewane
elektrycznie

13.

Elektrycznie regulowane przednie szyby
boczne

14.

Radio z Bluetooth

15.

Klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył

16.

Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył

17.

Tylne drzwi dwuskrzydłowe lub otwierane do
góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką
i spryskiwaczem

18.

Regulowany fotel kierowcy

19.

Fotel pasażera dla 2 osób

20.

Pełne wykończenie tapicerskie ścian
w przestrzeni pasażerskiej

21.

Dywaniki gumowe

22.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

23.

Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik
Przystosowanie do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózku

1.

Pojedyncze fotele w III rzędzie przestrzeni
pasażerskiej, szybko demontowane
z możliwością wyjmowania foteli pojedynczo

2.

Atestowane mocowania dla 2 wózków
inwalidzkich (listwy cargo w podłodze, pasy
mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla
osób na wózkach inwalidzkich)

3.

Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa

4.

Najazdy aluminiowe składane z powłoką
antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie
wózka z tyłu do pojazdu

5.

Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami
o ruchu drogowym (oklejenie samochodu
emblematami informującymi o przewozie osób
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niepełnosprawnych, ostrzegawcze
kierunkowskazy dachowe)

6.

Homologacja europejska na pojazd
9. miejscowy przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózku
inwalidzkim
Minimalne warunki gwarancji

1.

24 miesiące bez limitu kilometrów

2.

24 miesiące na powłokę lakierniczą

3.

120 miesięcy na perforację elementów
nadwozia

W przypadku spełnienia/niespełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo
TAK lub NIE w odpowiedniej rubryce.

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

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

(Miejscowość i data)

(Podpis)
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Załącznik nr 3 SIWZ
Zamawiający:
Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
Wykonawca:
........................................................
........................................................
(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
........................................................
........................................................
(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych,

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup
mikrobusa z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej, prowadzonego przez Caritas
Diecezji Siedleckiej, oświadczam, co następuje:
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.
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......................................................
(Podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. .................... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki
naprawcze: ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.

......................................................
(Podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.

......................................................
(Podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.
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......................................................
(Podpis)

Załącznik nr 4 SIWZ
Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
Wykonawca:
........................................................
........................................................
(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
........................................................
........................................................
(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych,

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup
mikrobusa z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej, prowadzonego przez Caritas
Diecezji Siedleckiej, oświadczam, co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, części 7. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.
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......................................................
(Podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
w następującym zakresie: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.

......................................................
(Podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.
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......................................................
(Podpis)

Załącznik nr 5 SIWZ
Umowa nr ........................................................... (wzór)
zawarta dnia ............................................................... pomiędzy:
Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce,
NIP 821-16-85-074, REGON 710387392,
reprezentowaną przez Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. mgr Marka Bieńkowskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................................................
NIP ................................................, REGON ................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Zakup mikrobusa z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej,
prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004
roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu 9. osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją europejską na pojazd 9. miejscowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, dla
Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Podlaskiej:
a. marka pojazdu: ..........................................................................................................;
b. model: .......................................................................................................................;
c. rok produkcji: .............................................................................................................
na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie
Wykonawcy załączonej do niniejszej umowy oraz za określone w umowie
wynagrodzenie.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód na swój koszt do siedziby
Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że pojazd jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność,
charakteryzuje się parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jest w pełni sprawny, wolny od wad, nie jest obciążony prawami
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4.

5.
6.
7.

osób trzecich oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
roku Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wykonawca oświadcza, że wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego modelu
pojazdu, które nie zostały wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, nie są gorsze,
niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej.
Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wszystkie warunki niezbędne do rejestracji
samochodu i posiada odpowiednią i niezbędną do tego celu dokumentację.
Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do dostawy przedmiotu umowy.
Zakup pojazdu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”,
obszar D.

§2
Termin realizacji zadania
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 od dnia zawarcia
umowy najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017 roku.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uważał
spełnienie wszystkich wymienionych elementów dostawy, tj. dostawę przedmiotu umowy
do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, podpisanie protokołu odbioru bez
uwag oraz dostarczenie do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za
realizację przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zawiadomi faksem lub pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy
przedmiotu umowy co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy.

1.

2.
3.

4.

§3
Odbiór przedmiotu umowy
Wydanie przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi na podstawie przeprowadzonych
oględzin przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz
poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego zgodność
przedmiotu umowy z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu jego dostawy w siedzibie Caritas Diecezji
Siedleckiej w Siedlcach.
Wykonawca przejmuje koszty i pełną odpowiedzialność za transport samochodu do
siedziby Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka,
w szczególności utraty lub uszkodzenia samochodu.
Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy:
a. instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim;
b. książkę serwisową i gwarancyjną przedmiotu umowy w języku polskim;
c. kartę pojazdu;
d. świadectwo homologacji dla auta bazowego 9. osobowego;
e. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
f. komplet kluczyków.
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5. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru wad w przedmiocie umowy skutkować
będzie odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości.
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach i wadach.
6. Termin ponownego odbioru nastąpi we wskazanym przez Zamawiającego terminie po
usunięciu wszystkich nieprawidłowości. Wszystkie koszty związane z ponownym
odbiorem ponosi Wykonawca.
7. Termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad nie jest terminem wykonania
przedmiotu umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych za zwłokę
zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej umowy.
8. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru zawierającym wszystkie
ustalenia dokonane w jego toku, który zostanie podpisany przez upoważnioną osobę
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
9. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego przechodzi
własność dostarczonego pojazdu.
10. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania
protokołu odbioru, strony wyznaczają następujące osoby:
Zamawiający: ....................................................; telefon/faks: ........................................;
Wykonawca: ......................................................; telefon/faks: .........................................
§4
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących okresów gwarancji:
a. ................. lata gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu kilometrów;
b. ................. lata gwarancji na powłokę lakierniczą;
c. ................. lata gwarancji na perforacje nadwozia,
licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy dokonanego zgodnie z §3.
2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego
pojazdu.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości
................................................. zł brutto (słownie: ................................................................
..............................................................................................................................................),
obejmujące podatek VAT w wysokości .........%, w kwocie .............................................. zł
(słownie: ...............................................................................................................................)
2. Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie może ulec zwiększeniu
w trakcie realizacji umowy. Obejmuje ono wszystkie koszty, jakie poniósł Wykonawca
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy zamawianego pojazdu do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne koszty obejmujące opłaty i podatki,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu
tymi opłatami i podatkami.
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1.

2.

3.

4.
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6.

§6
Warunki płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
faktury/rachunku.
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli stron wskazanych w §3 umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku.
Fakturę/rachunek należy wystawić na: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego
Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, NIP 821-16-85-074, REGON 710387392,
§7
Kary umowne
Za nienależyte wykonanie umowy lub nieterminowe dostarczenie pojazdu będzie
naliczona kara umowna w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od wartości
brutto zamówienia oraz od ustalonego obustronnie terminu na usunięcie braków lub wad.
Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
od wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% od
wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.
Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności za dostawę pojazdu
Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
b. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
2. kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3. stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia;
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4. nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się
do usunięcia;
5. stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie
określonym w §2 jest zagrożona bądź niemożliwa.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Forma umowy
1. Nieważne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział
możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

1.
2.
3.
4.

§10
Rozstrzyganie sporów
Spory mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie.
W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów będą one rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

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

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

(Zamawiający)

(Wykonawca)
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Załącznik nr 6 SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup mikrobusa
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
oświadczam, że przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej.

..................................... (Miejscowość), dnia ............................ r.

......................................................
(Podpis)

* niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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