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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICWNY POWYZEJ60.000 EURO

I. Informacje oeólne

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www .bip. powiat. poznanopl

tel. O61 8410500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 60 000

EURO , na podstawie art. 10 ust. 1 , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa autobusu turystycznego sredniej pojemnosci dla potrzeb Powiatu Poznanskiego -Specjalnego
Osrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owinskach Plac Przemyslawa 9.
Rok produkcji nie starszy niz 2001 r.
Przebieg nie wiecej niz 600 000 km
Autobus musi spelniac wymagania stawiane pojazdom okreslone w art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia
12.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.Nr 98 z dnia 19.08.1997 r. z póz. zm) i odpowiadac
warunkom technicznym pojazdów oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia okreslonego w
Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2002 r ( Dz.U. Nr 03.32.262).
Wymagania techniczne:
l) Liczba miejsc: 40-50
2) Silnik: moc 300 KM
3) Skrzynia biegów: manualna 6 - cio biegowa;
4) Siedzenia: turystyczne, rozkladane, podlokietniki
Skladany fotel dla pilota, pasy dla pasazerów
5) Zawieszenie pneumatyczne;
6) Klimatyzacja autobusu, indywidualne nawiewy pasazerów;
Ogrzewanie autobusu
7) System ABS, ASR;
8) Tempomat;
9) hamulec dodatkowy - intrader;
10) hamulec postojowy;
11) tachograf;
12) nowe ogumienie bezdetkowe;
13) wyposazenie w system audio- video, naglosnienie autobusu;
14) wc, barek, lodówka
15) Porecze przy schodach wejsciowych
16) Bagaznik podpokladowy o poj. Min. 9 m3 przystosowany do przewozu zlozonych wózków inwalidzkich;
17) Podsufitowe pólki bagazowe
18) Oswietlenie indywidualne pasazerów;
19) Autobus musi miec aktualne badania dopuszczajace do ruchu
20) Powloka lakiernicza nie powinna miec ubytków.
Niniejsza siwz wraz z zalacznikami w plikach do pobrania znajduje sie na stronie internetowej:
www.bip.powiat.poznan.pl (rubryka przetargi/ogloszenia o przetargach).
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67
ustawy.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5.000,00 zl.

Oferent zobowiazany jest do przeszkolenia mechaników oraz kierowców w zakresie obslugi autobusu.
Oferent zobowiazany jest do dostarczenia wraz z autobusem instrukcji obslugi i instrukcji napraw w jezyku

~r'



polskim.
ID. Pozadanv termin realizacii zamówienia: do 31 sierpnia 2006 rokn.
IV. Opis warunków udzialu w postepowanin oraz opis sposobn dokonywania oceny spelnienia tvch
warnnków:
I. O zamówieniemoga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

I) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadaniatakich uprawnien

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajduja sie w sytuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajacejwykonanie zamówienia
4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowaniao udzieleniezamówienia
5) zloza wadium

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia", w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniachwyszczególnionychw pkt V niniejszej SlWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikacjednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Zamawiajacy
wzywa wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen i dokumentówpotwierdzajacych
spelnienie warunków udzialu w postepowaniu lub którzy zlozyli zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w
wyznaczonym terminie, chyba ze, mimo ich uzupelnienia skutkowaloby uniewaznieniem postepowania. Z
zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy, nie spelnienie chociazbyjednego z w/w warunków skutkowac bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako
odrzucona.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warnnków skutkowac bedzie wyklnczeniem Wykonawcy z
postepowania. Oferta Wykonawcy wyklnczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. iakie maia dostarczyc WYkonawcy w celn
potwierdzenia spelnienia warnnków ndzialu w postepowanin.
1. Oferta musi zawierac nastepnjace doknmenty:

1) wypelniony formularzofertowy wg zalaczonegodruku
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do. ewidencji dzialalnosci

gospodarczej potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac
objetych zamówieniem wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert,

3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. I
ustawy zgodnie z zalaczonym wzorem;

4) aktualna informacje z KrajowegoRejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;

S) aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. l pkt. 9
ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecyprzed uplywem terminn skladania ofert;

6) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczen, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu
podatkowegowystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

7) aktualne zaswiadczenie z wlasciwegooddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczen, ze uzyskal zgode na zwolnienie,odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

8) sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
wykonawców nie zobowiazanychdo sporzadzaniasprawozdania finansowego, innych dokumentów
okreslajacych obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci - a okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzeniadzialalnoscijest krótszy - za ten okres. Zgodnie z art. 4S ust.
2 ustawy o rachnnkowosci sprawozdanie finansowe sklada sie z:-bilansu,
-rachunku zysków i strat,-informacji dodatkowej;

9) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zalaczenie minimum 2
dokumentów potwierdzaiacvch. ze dostawv te zostalv wvkonane nalezvcie;
10) oswiadczenie o warunkach gwarancji i serwisu. Okres gwarancji nie krótszy niz 12 miesiecy.

Oswiadczenie o warunkach swiadczenia serwisu pogwarancyjnego.



11) zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz.
12) kserokopie dokumentu wadialnego (patrz rozdz. VII)
13) dokumentacje techniczna pojazdu, której wynikaloby, ze oferowany autobus spelnia

parametry techniczne opisane w siwz;
14) odpis swiadectwa homologacji,
15) harmonogram czasookresu obslug technicznych;

wymagane

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z
oryginalem przez upowaZllion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne
pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone
notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopii.

W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty
wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W odniesieniu do pozostalych dokumentów konsorcjum sklada jeden
wspólny dokument.

Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen i dokumentów
potwierdzajacych spelnianie warunków udzialu w postepowaniu lub którzy zlozyli dokumenty zawierajace
bledy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotyczacych
zlozonych oswiadczen i dokumentów.
VI. Opis sposobu przye:otowania ofert.
l. Oferte nalezy zlozyc wg formularza ofertowego stanowiacego zalacznik nr l do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i
czytelna technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i
zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte

5. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)iWykonawcy.

l) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z
oryginalem przez upowaznione ego) ych przedstawiciele a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy

identyfikacje podpisu ( np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za
zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie
wymienio(a)e w dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie
oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopii.

2)

3)

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza sie wlasna
numeracje kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej
samoistna dekompletacje (bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez
widocznych sladów naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale
zabezpieczyc zszyc wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane
przez osob(e) y podpisujac(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego
identyfikacje ( np. wraz z imienna pieczatka)

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty
skladane w postepowaniuo zamówieniepublicznesajawne i udostepnianesa od chwili ich otwarcia.



Vll. Wymae:ania dotyczace wadium
1. Kazda oferta musi byc zabezpieczona wadium o wartosci 5.000,00 zl.
2. Wadium moze byc wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
3. Wadium w formie pienieznej nalezy wniesc przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Handlowy O/Poznan, konto nr 77103012470000000034916047.

Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci, nalezy zlozyc w formie
oryginalu w kasie Zamawiajacego (parter). Kserokopie dokumentu wadialneeo z adnotacja kasjera o
dacie i eodzinie przyjecia nalezY dolaczyc do oferty. (adnotacja kasjera nie jest wvmaeana na
kserokopii dokumentu wadialneeo w prZYPadku wniesienia wadium przelewem na konto
Zamawia~o.

4.Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi byc podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien byc sporzadzony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienna pieczatka
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci ewarancii winno WYnikacbezwarunkowe, na kazde
pisemne zadanie zeloszone przez Zamawiajaceeo w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówien publicznych.

5. Wadium musi byc wniesione najpózniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia 7.08
.2006 r., do godz. lro. .

6. Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na
rachunku bankowym Zamawiajacego.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferte akceptowalna forma wadium
zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.
8.Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniadzu wadiów, Zamawiajacy przekaze do banku
niezwlocznie po:

1) uplywie terminu zwiazania oferta,
2) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego

wykonania tej umowy,
3) uniewaznieniu postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iz

protesty zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia,
9. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert,
2) który zostal wykluczony z postepowania,
3) którego oferta zostala odrzucona,

10. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w
przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

VID. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu skladania
ofert.

IX. Mieisce oraz termin skladania i otwarciaofert.

1. Oferte nalezy zlozyc w dwóch zamknietych kopertach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia 7.08.06r., do godz. 11:00.



l) Koperte zewnetrzna nalezy zaadresowac jak nizej:
"Nazwa i adres Zamawiajacego"
Oferta w postepowaniu na dostawe autobusu turystycznego dla potrzeb Powiatu Poznanskiego o

Otwor?y§na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 7.08.06 r. o godz. 11:05.

2)
3)

Koperta wewnetrzna powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
Oferte skladana za posrednictwem ok. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w
sposób okreslony w pkt. l i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy
sposób:

"Nazwa i adres Wykonawcy"
Oferta w postepowaniu na dostawe autobusu turystycznego dla potrzeb Powiatu Poznanskiego
DOSTARCZYC DO ZAMAWIAJACEGO, DO DNIA 7.08.06 f., DO GODZ. 1100

4) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.

5) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana oferta.

6) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia 7.08.06 r. o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 pietro UL

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
x. Wskazanieosóbuprawnionychdoporozumiewaniasie z wykonawcamiorazinformacjeo sposobie-

porozumiewaniasie Zamawiajacel!oz Wykonawcamii przekazywaniaoswiadczeni dokumentów.

I) Osobami uprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamijest:

Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów
elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie.
zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane
aleksandra. waszak@powiat.poznan.pl

3) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwiazanych ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia
oferty, kierujac swoje zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego
18,60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na
pismie (przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).

4) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej
niz na 6 dni przed terminem skladania ofert.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy
moze zmodyfikowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawcy przekazuja
oraz informacji droga
Oswiadczenia, wnioski,
na adres e-mail:

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy
termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

XI. ModyfIkacja i wycofanie oferty

l) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
Przed terminem skladania ofert.



2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta
(patrz rozdzial IX SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZAMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmian, zostana dolaczone do uprzednio zlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez
zlozenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia ofert.
Koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

XII. Opis sposobu obliczeuia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówieniaokreslonyw niniejszej siwz.

XIII. Opis kryteriów z podaniemich znaczeniai sposobuoceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacy bedziesie kierowalnastepujacymikryteriamii ich znaczeniem:

-cena ofertowa - 100 %,
Wg kryterium cena:

Cena min.

Wc = x 100 pkt,
Cena oferty

l) Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która otrzyma najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na

to ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w okreslonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w
zlozonych ofertach.

4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo
zamówien publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy poyviadomi wszystkich
wykonawców. Wykonawcy, których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien
publicznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek
maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie. Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie
skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystni ejsza w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium wyboru -cena.

XIV. Informacja o formalnosciach. jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne~o.

l) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach
postepowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza (z najnizsza cena) sposród pozostalych waznych
ofert.

XV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslu~hlcych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamówienia publiczne~o

W toku postepowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguje srodek odwolawczy okreslony w
Dziale VI ustawy.

ANSKi



/Nazwa i adres oferenta! miejscowosc i data!

/pieczatkal
OFERTA

Zarzad Powiatu Poznanskiego

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe autobusu turystycznego dla potrzeb SOSW w Owinskach zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, skladamy oferte na;

CENA ZA PRZEDMIOTZAMÓWIENIA

zl netto,
slownie ... ... "'" zl,
plus podatekVAT %, tj zl,
cenabrutto "'" ..,. ...zl,

slownie............................................................................................

l)
2)
3)
4)

Dostawe stanowiaca przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.
Oferujemy miesiecy gwarancji
Oferujemy termin platnosci do 21 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. l ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicmych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
Wadium o wartosci wnieslismy w dniu w formie

5)

6)
7)

...........................................................................
8) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach

okreslonych w siwz zgodnie z trescia zlozonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiajacego.

9) W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien
publicznych, nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;

10) Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr do nr ..............

11) Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach
od do stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga byc ogólnie udostepnione.

12) Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty;**
11.................................................
2/..................................................
3/.................................................

...........................................................
lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez

Wykonawceza zgodnoscz oryginalem



Nazwa i adres Wykonawcy ,.........................................
"""""""""""""""""""""""""""""'"....................

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

/Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta!

L.p. Rodzaj i zakres Calkowita Termin Nazwa zamawiajacego
Zamówienia wartosc realizacji



pieczec oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem
wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadlego;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom
osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na
celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia



korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
maj atkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

lO) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. l
pkt l -3 ustawy Prawo zamówien publicznych.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

11) wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub
poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci,
chyba, ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie dotyczy to
wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art.62 ust. l pkt.2 lub art. 67 ust. l pkt. l i 2
ustawy Prawo zamówien publicznych).

12) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

13) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych;

14) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



UMOWA DOSTAWY
WA 3432

Zawarta w dniu 2006 r. roku pomiedzy:
Powiatem Poznanskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedziba w Pozuaniu ul. Jackowskiego
18 NIP 781-16-19-671, w imieniu którego dzialaja:
1. Jan Grabkowski - Starosta Pozuanski,
2. Tomasz Lubinski - Wicestarosta,
zwanym dalej Zamawiajacym
a
firma
zwana dalej Dostawca,

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19
poz. 177 z póznozm.).

§l.
I.Przedmiotem umowy jest dostawa autobusu turystycznego dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w
Owinskach. Szczególowy opis w zalaczniku nr l do niniejszej umowy.
2.W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi równiez obowiazek przeszkolenia mechaników oraz
kierowców w zakresie obslugi.

§ 2.
I.Dostawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1 w terminie do dnia 31
sierpnia 2006 roku.
2.Strony sporzadzaja protokól odbioru - przekazania, który bedzie podstawa do dokonania przez
Zamawiajacego zaplaty za wykonana dostawe.

§ 3.
l.Strony ustalaja, ze wartosc przedmiotu umowy wynosi:
22%.

2.Wynagrodzenie bedzie platne w ciagu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, przelewem na
konto Dostawcy. Dostawca wystawi fakture na podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioru -
przekazania, a w wypadku stwierdzenia usterek, po protokolarnym odebraniu ich usuniecia. W razie opóznienia
platnosci Zamawiajacy zaplaci ustawowe odsetki.
3.Dostawcajest zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu nastepujacych kar umownych:

1) 10 % wartosci umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z
winy Dostawcy;

2) 0,2 % wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
umowy.

4.W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania do pelnej wartosci poniesionej straty.
5.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Dostawcy przysluguje zwrot kosztów
wynikajacych z zakresu zrealizowanego przedmiotu zamówienia, pod warunkiem prawidlowego wykonania.

,00 zl brutto (slownie: ) w tym podatek VAT

. § 4.
I.Dostawca oswiadcza, iz dostarczony autobusjest wolny od wad.
2.Dostawca udziela gwarancji na okres miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru - przekazania, o
którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Okres niesprawnosci powyzej maksymalnego czasu naprawy
przedluza gwarancje o ten okres.
3.Dostawca oswiadcza, iz jest to gwarancja producenta na miejscu i obejmuje swiadczenie uslug w zakresie
bezplatnych napraw i czesci, jezeli naprawy wynikaja z wad fabrycznych i uszkodzen nie z winy uzytkownika.
4.Nie podlegaja gwarancji materialy zuzywalne i eksploatacyjne.
5.Czas reakcji serwisu na awarie: 4 godziny od pisemnego zgloszenia faxem/mailem.
6.Wszelkie koszty napraw i dojazdu ponosi Dostawca. Prawidlowa eksploatacja i konserwacja autobusu nalezy
do obowiazków Zamawiajacego.
7.Dostawca wystawi i wyda Zamawiajacemu karty gwarancyjne na dostarczony autobus, o którym mowa w §
1.Wydanie karty nastapi wraz ze sporzadzeniem protokolu odbioru-przekazania.
S.Dostawca wyda Zamawiajacemu instrukcje obslugijezyku polskim



§ 5.
l. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony
zobowiazane sa wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
2.W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówien publicznych.

§ 6.
Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wlasciwego ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

§ 7.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzech dla Zamawiajacego i jednym
dla Dostawcy.

Zamawiajacy Dostawca


