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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Zakres zamówienia 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Prudniku, ul. Mickiewicza 10, 48-200 Prudnik , tel/fax (077) 436-35-30 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: 
„Zakup samochodu typu mikrobus 9- osobowego, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych” 

1.1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl i tablicy 
ogłoszeń w dniu 22.10.2008 r. 

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu 
zamówienia”. 

1.3. Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest 
do upływu terminu składania ofert (pkt. 9.2 niniejszej SIWZ) na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Prudniku 

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość w wersji papierowej do 
wydania w siedzibie Zamawiającego. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty. 

2.1. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, pod rygorem 
nieważności złożone w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert 
w formie elektronicznej. 

2.2. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty 
zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu 
strony.  

Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną 
i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 
datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną we właściwym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym 
dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 

2.3. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 
niniejszej Instrukcji. 

2.4. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną 
wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej instrukcji, bez 
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 
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2.5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, 
kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej.  

2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.  

2.8. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2.9. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne będą 
odrzucone. 

2.10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do 
Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: Oferta 
na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „zakup samochodu typu mikrobus - 9-
osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, nie otwierać przed 
31.10.2008 r., godz. 11.00. 

2.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 2.10 oraz dodatkowo podpisane 
„zmiana” lub „wycofanie”.  

3. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.: 

3.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                    
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.1.3. znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.. 24 ust 
1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

3.2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt. 4 niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału               
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3.1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy.  

3.2.1 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                    
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
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w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
      spełniania warunków udziału w postępowaniu 
                                                                                                                                                                                                                     
4.1         Formularz oferty załącznik nr 1 wg Rozdziału II niniejszej SIWZ. 

4.1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oraz        
potwierdzenie, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, 
oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

4.1.1. Informacja ogólna o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty. 

4.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg 
załącznika nr 2 do oferty,  

4.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4.2. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia  odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty następujące 
dokumenty:    

4.2.1. Foldery (fotografie) oferowanego samochodu. 

4.2.2. Schemat i opis sposobu wprowadzania i wyprowadzania pasażerów na wózkach inwalidzkich. 

4.2.3. Opis zabudowy wraz ze schematem rozmieszczenia foteli i wózków inwalidzkich. 

4.2.4. Certyfikaty na zastosowane materiały i wyposażenie, w tym do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

4.2.5. Certyfikaty na pasy bezpieczeństwa. 

4.2.6. Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, 
dokumentu z badania technicznego potwierdzającego przystosowanie samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 

4.2.7. Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, 
dokumentu stwierdzającego iż oferowany przez Wykonawcę pojazd posiada homologację 
Ministerstwa Infrastruktury  

4.2.8. Charakterystykę oferowanego samochodu (wyposażenie, parametry techniczne) wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty 

5. Termin realizacji zamówienia 

5.1 Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2008 r. 

5.2. Na „Formularzu oferty” w pkt. 4, Wykonawca określi okres realizacji zamówienia poprzez 
określenie daty jakiej nie zamierza przekroczyć w celu zrealizowania zamówienia. 
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6. Opis sposobu obliczenia ceny. 

6.1. Cena oferty jest ceną brutto, wyrażoną w PLN.  

6.2. Cenę należy podać w złotówkach (cyfrowo i słownie) – netto i brutto oraz należny podatek 
VAT w „Formularzu oferty”, stanowiącym Rozdział  II SIWZ.  

6.3. Cena oferty brutto stanowi łączną sumę kosztów:  

6.3.1. Zakupy samochodu: 

cena netto………….PLN, VAT………….., cena brutto………………PLN 

6.4. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

7. Kryteria przyznania zamówienia i ocena ofert. 

7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującym 
kryterium: 

 Cena oferty brutto „C” ………………………………………….. 100% 

7.2. Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto C” zostanie zastosowany wzór: 

cena oferty brutto najniższa  

„C” =                                                                        x 100 x 100 % 

cena oferty brutto badanej oferty 

7.3. Maksymalna ilość punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów. Punkty wylicza 
się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Miejsce i termin składania ofert. 

8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych,             
ul. Mickiewicza 10, 48-200 Prudnik  

8.2. Termin składania ofert upływa 29.10 2008 r., godz. 10.00 

8.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 8.2. zostaną zwrócone 
Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1    Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

9.2 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści SIWZ, chyba że 
prośba o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed 
terminem składania ofert, w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku w godz. (800 – 1500). 

9.3 Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następującą 
osobę: mgr Eugeniusz Kurpiel tel. (0-77) 436-35-30,  
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10. Okres związania ofertą. 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

11. Otwarcie i ocena ofert. 

11.1 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
31.10.2008 r. do siedziby Zamawiającego-sekretariat. 

11.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie niniejszego zamówienia. 

11.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty netto, wysokość podatku VAT, cenę oferty 
brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. cenę oferty netto i brutto odpowiednio na 
zakup samochodu, markę oraz termin zrealizowania zamówienia podany w ofercie. 

11.4 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego 
z pisemnym wnioskiem o przysłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. 
Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

11.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

11.6 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe               
w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

12. Prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania. 

12.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach 
określonych w art. 93 ustawy. 

12.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13. Udzielenie zamówienia. 

13.1. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta 
będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 
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b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu 
mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty. 
Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w pkt. 3.4.1.,   

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 
o których mowa w pkt.13.2 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz na 
Portalu Urzędu Zamówień Publicznych , oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

14. Zawiadomienia i oświadczenia Zamawiającego i Wykonawców. 

14.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem na adres Zamawiającego lub nr faksu podany w pkt. 1. niniejszej 
SIWZ. 

14.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

15. Środki ochrony prawnej. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IV Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup samochodu typu 9 – osobowego, przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych” 

 

 10

 

 

 

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

( oznaczenie Wykonawcy ) 

Załącznik nr 1 

ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY 

1.   Przedmiot przetargu : „ Zakup samochodu typu mikrobus – 9 – osobowego,         
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

 
2.   Zespół Szkół Specjalnych  
      ul. Mickiewicza 10,  
      48-200 Prudnik 
      Tel/fax (077) 436-35-30 
 
5. Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym 
 
 
....................................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko, nazwa /firma) 

 

.......................................................................................................................................................
.( adres/siedziba wykonawcy, tel/fax) 

  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia  

1.  Oferujemy dostawę samochodu marki………………….na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego  

- za cenę oferty brutto:................................................ zł 

(słownie..............................................................................................................................zł)  

 

2. W oferowanej cenie oferty określonej w pkt. 1 uwzględniono: 

a) Dostawę samochodu: 

cena netto………….PLN, VAT………….., cena brutto………………PLN 
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3. Oferowana cena ryczałtowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zakresu 
rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w 
umowie. 

4. Oferowane warunki gwarancji: 

1) Gwarancja mechaniczna:…………………………………lat 

2) Gwarancja antykorozyjna:………………………………..lat 

3) Gwarancja na powłokę lakierniczą:……………………...lat 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty              
i realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oferowany samochód zamierzamy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
...........................2008 r. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) .................................................................................................................................... 

b) .................................................................................................................................... 

c) .................................................................................................................................... 

 

..............................dnia ........................ 

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

                    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

Uwaga:  

1. należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w Instrukcji dla Wykonawców 
*) niepotrzebne skreślić 
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..........................................                                                   
      (oznaczenie Wykonawcy)    

 
 

INFORMACJA OGÓLNA O 
WYKONAWCY 

Załącznik nr 2 do oferty 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup samochody typu mikrobus- 9 osobowego,  
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, przedkładam następujące informacje: 

1. Nazwa Wykonawcy (imię i nazwisko) : 

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

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

2. Siedziba (adres) 

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

3. tel. ........................................... fax. .....................................  

e-mail ……………………………………………………………. 

4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

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

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

5. Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne) 

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

6. Ilość lat działalności jako Wykonawca : .......................................................  

 

 

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

                  (miejscowość i data) 

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

 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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................................................                                                                     

      (oznaczenie Wykonawcy)    

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 3 do oferty 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup samochodu typu mikrobus – 9 
osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, oświadczam, że spełniamy 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i osobami  
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................dnia..................................... 

 

 

 

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

       (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
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………………………………..   

  (oznaczenie Wykonawcy)    

 

PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik nr 4 do oferty 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup samochodu typu mikrobus - 9-
ososbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia dostarczając samochód …………………… osobowy przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym ……….… osób na wózkach inwalidzkich i ……..…osób dorosłych na fotelach          
z zagłówkami o następującym/ch: 

• Wyposażeniu: 

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

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

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

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

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

• Pakiecie ubezpieczeń:  

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

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

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

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

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

• Parametrach technicznych:  

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

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

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

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

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

...........................................dnia.................... 

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

     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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ROZDZIAŁ III 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

pn.: Zakup samochodu typu mikrobus- 9- osobowego,  przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1) Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego (rok prod. 2008) samochodu, 9 

osobowego (8 +1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 
Własności techniczno-użytkowe  
- Silnik                      1,9 TDI (turbodiesel) 
- Moc [KM]              102  
- Skrzynia biegów       manualna 5-biegowa  
- Rozstaw osi: 3.400 mm 
- kolor zielony niemetaliczny       

- nadwozie 9 miejscowe  
- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

       -     ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 
- EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego                            

z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych 
- ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego                     

w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego 
- MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem  
- ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania 
- wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczna kolumną kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach 
- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 
- przygotowanie do montażu radia : antena w szybie przedniej, 2 głośniki 
- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka 
- czujnik kontroli zapięcia pasów kierowcy 
- immobiliser 
- drzwi przesuwne z prawej strony 
- podłoga wyłożona wykładziną gumową z osłoną krawędzi bagażowej 
- ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu po prawej stronie 

przestrzeni pasażerskiej) 
- dogrzewacz – zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim i skracający czas pracy 

zimnego silnika 
- rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach 
- oświetlenie stopnia wejściowego 
- dodatkowe tylne światło „STOP” 
- okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w I rzędzie 
- komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu 
- uchwyty do mocowania ładunku 
- lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie 
- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego 
- podwójne siedzenie obok kierowcy 
- siedzenie dwuosobowe (ze składanym oparciem) + jednoosobowe w I rzędzie siedzeń (możliwość 

szybkiego demontażu) 
- siedzenie trzyosobowe (ze składanym oparciem) w II rzędzie siedzeń (możliwość szybkiego demontażu) 
- klimatyzacja z regulacją manualną  
- drzwi tylne skrzydełkowe 

       -    osłony przeciwsłoneczne z lusterkami „make- up” 
       -    schowki na okulary w podsufitce 

-    regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej 
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-      nawiewy na słupkach B 
- centralny zamek 
- elektrycznie sterowane lusterka i szyby w kabinie kierowcy 
- światła przeciwmgielne 
- radio CD 
- autoalarm 
- dywaniki gumowe do kabiny kierowcy 
-     przyciemniane szyby 
- dodatkowy komplet opon zimowych 
- komplet felg aluminiowych 
- hak holowniczy 

 
- Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych  (DWIE OSOBY): 
   a) zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego 
   b) zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu  
   c) oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” 
   d) komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn  
   e) pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim  
   f) pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową z atestem TUV ( do wprowadzania wózka inwalidzkiego)  
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Załącznik nr 5 
 

ROZDZIAŁ IV 
 
 

Projekt  

Umowa nr ......../ 2008 

zawarta w  dniu ……………………….. w Prudniku 

pomiędzy  
 
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 10, 48-200 Prudnik reprezentowany 
przez: 
 
1. mgr  Eugeniusz Kurpiel  -   Dyrektor  
2. Grażyna Tujaka -  Główna księgowa      
 
- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a …………………………………………………………………………………………………  
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………… 
- zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”. 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.) została 
zawarta  umowa o następującej treści: 

 
§§§§ 1. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się  do sprzedaży i dostawy Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu 

osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o ilości miejsc………  
w tym …………wózków inwalidzkich marki………………zgodnie z ofertą z dnia ……………… 
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pojazdem karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi                   
i innych dokumentów w języku polskim niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. 

 
 
§§§§ 2. 

 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy do dnia ........................2008 r. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy samochodu        

z 5 – dniowym wyprzedzeniem. 
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu 

podanym przez Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Prudniku , ul. Mickiewicza 10. 
Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości dostawy, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, 
aprobaty techniczne, gwarancje itp. 

4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w jego trakcie. 

5. Data podpisania protokołu odbioru przez strony umowy jest datą dostawy przedmiotu umowy. 
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6.  Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin 
a) fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 
b) terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad; 
2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający ma prawo: 
a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 
zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §11 umowy, 
c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi        
od umowy z winy Wykonawcy. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym 

terminie. 
 

§§§§ 3. 
    
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia. 
 

§§§§ 4. 

1. Za realizację przedmiotu umowy, który został opisany szczegółowo w §1 strony ustalają wynagrodzenie                 
w wysokości:  

a) cena brutto.......................................................... PLN 

 (słownie: ..................................................................................................złotych) 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 stanowi sumę wynagrodzeń za: 

1) dostawę samochodu: 

cena netto………….PLN, VAT………….., cena brutto………………PLN 

3. Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie należności, o której mówi § 4. nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę po 
odbiorze przez Zamawiającego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony ustaliły termin płatności faktury na 21 dni od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

3. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

4. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy niezależnie od odpowiedzialności  z tytułu gwarancji. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 
a) gwarancja mechaniczna na okres ……… miesięcy, 
b) gwarancja antykorozyjna na okres ……… miesięcy, 
c) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres ……… miesięcy. 

3. Przy składaniu reklamacji Zamawiający obowiązany jest dostarczyć stosowny dokument stwierdzający 
zasadność reklamacji i kartę gwarancyjną. 
4. W przypadku częstych, tj. powyżej pięciu awarii tych samych podzespołów w okresie gwarancji Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany dostarczonego samochodu na nowy. 
 

§ 7 

1. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego sporządzone w języku 
polskim następujące dokumenty: 

a) książeczkę gwarancyjną pojazdu, 
b) instrukcję obsługi silnika, 
c) instrukcję obsługi skrzyni biegów, 
d) instrukcję obsługi pojazdu, 
e) wykaz autoryzowanych stacji obsługi i terenowych delegatur serwisu. 

 

§ 8 

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie obecnych przy odbiorze przedstawicieli 
Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji odebranego pojazdu. 

§ 9 

1.Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XIII Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U. 2007 r. Nr 64, poz. 
427 i Nr 82, poz. 560), 
b) gdy Wykonawca nie realizuje dostawy zgodnie z umową lub nienależycie i nieterminowo wykonuje 
swoje obowiązki, 
c) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 
 a) Zamawiający odmawia odbioru dostawy bez uzasadnionej przyczyny, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania                   
w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej 
umowie w § 5 ust. 2. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i musi zawierać uzasadnienie. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy zamówienia zostanie on obciążony 
karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi                
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; termin zwłoki liczony będzie 
od następnego dnia o d terminu ustalonego na usunięcie wad, 
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie                
– w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez 
Zamawiającego wezwania, 
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca , w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w terminie 30 dni, licząc od daty 
przedłożenia przez Zamawiającego wezwania. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji określonych               
w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto              
w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę wezwania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń kar z bieżących należności Wykonawcy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustaw Kodeks Cywilny oraz 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§12 
Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie 
strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany 
orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 
są  korzystne dla Zamawiającego. 

§ 14 
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….. oraz Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia z dnia ……………... 
 

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
 
…………………………………     …………………………… 

 
 
 


