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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Dostawa
samochodu klasy BUS – 1 szt.

Warszawa, dnia 28 czerwiec 2016 r.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa samochodu klasy BUS – 1 szt., zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie, a także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r., w sprawie zamówień publicznych.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka
obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o
języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Regon: 140610454
Adres do korespondencji:
BIURO FINANSÓW CBA,
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 49, fax: 22 437 13 90,
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod
adresem: www.cba.gov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu klasy BUS – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
kodem: kod CPV 34.11.00.00-1
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia
spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp)
zawrzeć w ofercie:
a) części zamówienia, której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcy,
b) nazwę (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia
zamówienia.
Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie
będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia,
należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale,
oraz w załącznikach do SIWZ.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty podpisania umowy, jednak
nie później niż do 15.12.2016.r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
(w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.
2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1
na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp)
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego
potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII
SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

1.
Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz
ofertą musi złożyć:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zalecana treść
- załącznik nr 3 do SIWZ),
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. 2013r. poz. 231.), Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące
dokumenty:

2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 1 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - załącznik
nr 3a do SIWZ);
2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub
zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
2.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert,
2.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.7 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10, 11 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.8 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zalecaną treść zawiera załącznik nr 4
do SIWZ).
3. Ponadto Wykonawca musi złożyć:
3.1

wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik
nr 2 do SIWZ).

3.2

Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę
pojazdu – wraz z podaniem konkretnych wartości parametrów. Zamawiający
nie dopuszcza opisania oferowanych parametrów na zasadzie „spełnia/nie
spełnia”.

3.3

Potwierdzona kopia wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub
świadectwo zgodności WE pojazdu.

3.4

Wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis
mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we
wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 6 projektu umowy oraz
autoryzowany serwis blacharsko – lakiernicze w ilości min. 1 na terenie miasta
Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 6 projektu
umowy

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8,
10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, przy
zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.
5. Wymagana forma składanych dokumentów:
1) dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
2) wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być
dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
3) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu,
5) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem
na język polski.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca
zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami jest Pani Edyta Miros - Wydział Zamówień Publicznych CBA tel.
22 437 13 49
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do
16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub faksem z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby
wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do
korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania
(tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana
w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 3.500,-zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł).
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 pieniądzu,
 poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 8art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej
rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego
dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):
Centralne Biuro Antykorupcyjne
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000
z dopiskiem
nr sprawy 15/ZP/CBA/2016/EMi
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być
złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy
pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów CBA przy
ul. Poleczki 3 w Warszawie pok. 1BF (w dniach od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.00-15.00).

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp,
a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach
określonych w ustawie Pzp.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego
(zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi
być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy
wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią
oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień
wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w
rozdziale VII pkt 2.
e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający
będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania
czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną
sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie
dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 1.
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
g) wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
h) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była
zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty)
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y)
upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej
parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół
postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie
później niż w terminie składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć
klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający
nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), zgodnie z Rozporządzeniem
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające
standardowy formularz JEDZ Złożenie dokumentu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku złożenia dokumentów o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Przetarg nr 15/ZP/CBA/2016/EMi
Nie otwierać przed dniem 11.08.2016 r.

c) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy.
d) Ofertę należy złożyć do dnia 11.08.2016 r. do godz. 10:30 w Biurze
Finansów CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
e) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania
ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
f) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu
do wniesienia odwołania.
Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 11.08.2016 r. o godz. 11:00.
2. Modyfikacja i wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi
być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi
być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem
„ZMIANA”.
b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.

c) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed
terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej
napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy
wprowadzaniu zmian do oferty.
UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do
występowania w imieniu Wykonawcy.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
U. 2014 r., poz. 915).
2. Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
VAT, innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w
związku z realizacją umowy. Cena obejmuje również dostawę pojazdów w
miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania,
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT:
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert
nieodrzuconych na podstawie poniższych kryteriów:
Oceniane kryterium i jego znaczenie:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

1.

Cena (C)

90

Wg. wzoru

2.

Moc silnika (M)

10

Wg. opisu

1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium Cena:
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (90)

b) Kryterium Moc silnika:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać moc silnika
oferowanego pojazdu (zgodnie z wyciągiem świadectwa homologacji typu pojazdu
lub ze świadectwem zgodności WE). Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym
podziałem:
1) Najwyższa moc silnika wśród badanych ofert – 10 pkt
2) Kolejno słabsza oferta z mocą silnika wśród badanych ofert – 6 pkt,
3) Trzecia w kolejności oferta z mocą silnika wśród badanych ofert – 3 pkt,
4) Wszystkie pozostałe oferty dostaną 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska
największą ilość punktów, tj.
Cn = C + M
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą
liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą,
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy,
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:
Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na
podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca Grupy kapitałowej, art. 26 ust. 2d ustawy Pzp,
Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – formularz techniczny
Przedmiotem zamówienia jest jeden nowy samochód osobowy o nadwoziu
typu BUS
1. Pojazd fabrycznie nowy
2. Rok produkcji 2016
3. Dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem
Lp.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Wymagania techniczne i parametry pojazdu

Kategoria prawa jazdy B
Rodzaj nadwozia
typu bus, furgon w tylnej części przeszklony
na wysokości drzwi tylnych bocznych
suwanych do wysokości słupka C (I i II
rząd), część tylna od słupka C do słupka D
(III rząd) bez okien w pełni metalowa.
Brak stałej przegrody pomiędzy „szoferką”,
a tylną częścią pojazdu.
Liczba drzwi
4,
przednie,
tylne boczne prawe przesuwne, przeszklone,
tylne bagażowe dwuskrzydłowe otwierane
minimum 180 stopni, przeszklone z
wycieraczkami.
Silnik/rodzaj
niskoprężny lub wysokoprężny
Pojemność silnika
Minimum 1900 cm3
Moc silnika
Minimum 160 KM
Skrzynia biegów
automatyczna
Napęd
na cztery koła
Norma emisji spalin
Minimum Euro 5
Liczba miejsc
2
Długość całkowita
5350 mm – 5450 mm
pojazdu
Wysokość pojazdu
1850 mm – 2050 mm
Szerokość pojazdu
1900 mm – 1930 mm
bez lusterek
Rozstaw osi pojazdu
3400 mm – 3500 mm
Kolor nadwozia
ze standardowej palety kolorów
metalicznych lub perłowych - wybór na
etapie podpisywania umowy
Koła
felgi aluminiowe lub stalowe z
pełnowymiarowymi kołpakami (oryginalne,
fabryczne)

Spełnienie
warunku/dane
techniczne

17

Fotele

18

Poduszki powietrzne

19

Pasy bezpieczeństwa

20
21
22
23

Kolumna kierownicy
Czujnik parkowania
Lusterka boczne

24

Klimatyzacja

25
26

Alternator
System kontroli
trakcji:

27

Szyby przednie
boczne

28

Szyby boczne

29

Radio

kabina kierowcy: dwa pojedyncze
fotel kierowcy obrotowy , z regulacją:
- wysokości
- odległości od kierownicy
- podparcia odcinka lędźwiowego
- pochylenia
minimum 4: kierowca (przednia i boczna),
pasażer (przednia i boczna)
3 punktowe wszystkich siedzeń z
napinaczami
wspomaganie układu kierowniczego
regulacja w minimum dwóch płaszczyznach
przód i tył zbliżeniowy
podgrzewane, regulowane z miejsca
kierowcy
automatyczna minimum dwustrefowa
(wydajna na cały pojazd wraz z przestrzenią
bagażową)
minimum 180 A
- zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS)
- stabilizujący tor jazdy samochodu podczas
pokonywania zakrętu (ESP)
- niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu
kół pojazdu podczas przyspieszania (ASR)
sterowane elektrycznie z miejsca kierowcy
oraz szyba w drzwiach pasażera sterowane z
miejsca pasażera
od drugiego rzędu siedzeń oraz szyby
tylnych drzwi bagażowych przyciemnione
min 70% +/- 10%
Radio fabryczne lub dopuszczane przez
producenta/importera samochodu zamontowane
w przewidzianym przez producenta miejscu,
wejściem USB oraz możliwością odtwarzania
dźwięków w popularnych formatach MP3 itp.
oraz z funkcjami parowania z telefonem z
systemami operacyjnymi telefonów
komórkowych takich jak Android, IOS z
wykorzystaniem protokołów Bluetooth
minimum takich jak:
- A2DP - Advanced Audio Distribution Protocol
(przesyłanie strumieniowe dźwięku z telefonu)
- AVRCP - Audio / Video Remote Control
Protocol (Kontrola odtwarzania dźwięku
bezpośrednio z radia)
- HFP - Hands-Free (Dzwonienie w trybie
głośnomówiącym przez radio samochodowe)
- HSP – dzwonienie w trybie słuchawkowym
- OPP - Object Push Profile (Przesyłanie
informacji kontaktowych do radia
samochodowego)
- PBAP - Phone Book Access Profile (Dostęp do
listy kontaktów z radia samochodowego)

- SSP - funkcja szybkiego parowania
- Automatyczne wyciszanie radia podczas
rozmowy telefonicznej
- Sterowanie radiem przyciskami w kierownicy
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Pozostałe wymagania
relingi dachowe umożliwiające montaż
bagażnika
zdalnie sterowany centralny zamek,
immobiliser i alarm sterowany z
oryginalnego kluczyka
Światła przeciwmgielne przednie i tylne
automatyczny wyłącznik świateł mijania lub
świateł do jazdy dziennej
Oświetlenie wnętrza pojazdu minimum
jedna lampka sufitowa z przodu
apteczka wg normy DIN 13164
trójkąt ostrzegawczy
gaśnica samochodowa
komplet kół zimowych na felgach
tożsamymi z fabrycznie zamontowanymi w
samochodzie
pełnowymiarowe koło zapasowe
rękawiczki robocze rozmiar L – 1 kpl.
kamizelka odblaskowa – 2 szt.
klucz do kół oraz podnośnik

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 15/ZP/CBA/2016/EMi
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- Pełna nazwa
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
- adres, nr telefonu i faksu, e-mail
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
- nr konta bankowego na który należy zwrócić wadium
…………………………………………………………………………………………………
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu
nieograniczonym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załączniki do SIWZ:

L.p.

Marka

Model

Moc silnika

1
Łączna wartość samochodów ………..………………………………zł brutto,
(słownie złotych……………………………………………………………………..00/100)
Na oferowany pojazd udzielimy gwarancji na okres:
a) gwarancja na dostarczony samochód .. ….... miesięcy (min. 24 m-ce), lub
100 tys. km w zależności co pierwsze nastąpi, na podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne pojazdu (w tym wyposażenie dostarczone wraz z
samochodem),

b) gwarancja na perforację elementów nadwozia ……..… miesięcy (min. 24 m-ce)
c) gwarancja na powłokę lakierniczą ………… miesięcy (min. 24 m-ce)

3. W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on w
następującym zakresie:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których Wartość
wskazanych
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do usług bez kwoty podatku
powstania obowiązku podatkowego

4. Oferujemy termin realizacji do ……….tygodni (max. do 16 tygodni od podpisania
umowy, jednak nie później niż do 15.12.2016.r.)
5. Potwierdzamy, że dostarczony samochód będzie fabrycznie nowy.
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik do SIWZ.
7. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć* wykonanie części
zamówienia podwykonawcom w zakresie: …………………………………………...
8. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych,
następujących podmiotów które będą brały udział w realizacji części
zamówienia*...……………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
9. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych,
następujących podmiotów które nie będą brały udziału w realizacji części
zamówienia*…………………………………………………………………………….
................................................................................................................................
10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego;
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. .................................................................
2. .................................................................

.............................., dn. .......................
............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Dotyczy postępowania nr 15/ZP/CBA/2016/EMi

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: dostawa samochodu klasy BUS – 1 szt.

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

................................., dn. .......................

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3a do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania nr 15/ZP/CBA/2016/EMi

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

pn.: dostawa samochodu klasy BUS – 1 szt.
oświadczamy, że:
nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................., dn. .......................

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania nr 15/ZP/CBA/2016/EMi

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: dostawa samochodu klasy BUS – 1 szt.

Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której

1.

mowa w przepisach art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.*
L.p.

Nazwa podmiotu

................................., dn. .......................

Siedziba

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

2.

Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w

przepisach art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.*

................................., dn. .......................

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA (Projekt)
Nr CBA/………/2016/PN
W dniu _________ 2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym
przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454 reprezentowanym przez Pana
Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………z
siedzibą
………………
adres:
……………..
zarejestrowaną
w
rejestrze
przedsiębiorców
prowadzonym
przez
Sąd
………………………………………. pod nr ……………….., NIP: ……………………,
REGON:
……
reprezentowaną
przez:
…….............................................................................................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „dostawa
samochodu klasy BUS – 1 szt.” na podstawie art. 10 oraz zgodnie z art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015 r.,
poz.2164) nr sprawy 15/ZP/CBA/2016/EMi w Rejestrze Zamówień Publicznych,
zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz przeniesienie prawa własności na rzecz
Zamawiającego do fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2016,
kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
samochodu, zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą „dostawa samochodu klasy BUS – 1
szt.”, jak też z poniższym zestawieniem:
L.p.
1.

Marka

Model

Rok
produkcji
2016

Kolor

Numer VIN

2. Szczegółowe dane, parametry techniczne jak też szczegółowe wyposażenie
samochodu zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Kopia formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę w toku realizacji
procedury o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do
umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

§ 2.
Termin i warunki realizacji umowy
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany i przekazany na rzecz Zamawiającego
w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do
15.12.2016r.
O gotowości do rozpoczęcia procedury dostawy przedmiotu umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiającego minimum na dwa dni robocze przed zaplanowanym
terminem.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na terenie Warszawy, we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu, w dniu roboczym w godzinach od 8-12.
Zamawiający w dniu odbioru dokona oceny zgodności pojazdu z zapisami
umowy. W przypadku braku zastrzeżeń, zostanie podpisany przez osobę
wskazaną przez Zamawiającego w ust. 7 protokół odbioru przedmiotu umowy,
który będzie podstawą do Wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT za
dostarczony przedmiot umowy.
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże
wszelkie dokumenty
niezbędne do zarejestrowania samochodu, instrukcje obsługi, książki
gwarancyjne, książki serwisowe, harmonogram przeglądów okresowych
z zakresem czynności, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terytorium
RP.
Przedmiot umowy nie będzie posiadał:
a) zewnętrznych oznaczeń silnikowych i poziomu wyposażenia (wyjątkiem
może być sytuacja gdy demontaż oznaczeń pozostawiłby otwory
montażowe),
b) reklamowych ramek tablic rejestracyjnych,
c) jakichkolwiek nalepek reklamowych.
Za realizację przedmiotu umowy z prawem podpisania jednoosobowo protokołów
odbioru odpowiadają:
 ze strony Zamawiającego:
- ........................................ nr tel. ……………e-mail: ....................................
- ........................................ nr tel. ……………e-mail: ....................................
- ........................................ nr tel. ……………e-mail: ....................................
- ........................................ nr tel. ……………e-mail: ....................................
- ........................................ nr tel. ……………e-mail: ....................................
- ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………
………………………………………………………

8. Za dzień roboczy Strony przyjmują dzień od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
z Wykonawcy na Zamawiającego z chwila podpisania przez przedstawicieli Stron
protokołu odbioru oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

1.

2.
3.

4.

§ 3.
Warunki płatności
Wartość przedmiotu umowy netto wynosi …………….., po dodaniu podatku VAT
w wysokości …% tj. …………… złotych, łączna wartość przedmiotu umowy
brutto wynosi …………….. złotych (słownie: ………………………………złotych
i ____/100).
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje wszystkie
koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT od Wykonawcy. Podstawą
do wystawienia faktur VAT za przedmiot umowy jest podpisany protokół odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu
wskazane w § 2 ust.7
Wykonawca wystawi i dostarczy w dniu fizycznego wydania samochodu
Zamawiającemu fakturę VAT.

5. Faktura zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy.
§ 4.
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód na okres ……..
miesięcy na: podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu (w
tym wyposażenie dostarczone wraz z samochodem), …… miesięcy na perforację
elementów nadwozia oraz …… miesięcy na powłokę lakierniczą.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego lub osobę działającą w jego imieniu.
3. Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana ze względu na przebieg
samochodu lub czas.
4. Wykonawca dokona nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy lub
w przypadku braku możliwości jego naprawy wymieni wadliwy przedmiot umowy
na nowy w terminie do 20 tygodni od dnia otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu.
5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał
bezpośrednio do Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzonych wadach
i usterkach nastąpi telefonicznie na nr: ………. i zostanie potwierdzone faxem na
nr: ……………….. lub e-mail: ……………………
6. Wykonawca
zapewnia
sieć
autoryzowanych
punktów
serwisowych
mechanicznych w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy oraz serwisów
blacharsko – lakierniczych w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy.
Wykonawca zapewnia możliwość obsługi serwisowej pojazdów w min. 1 serwisie
mechanicznym i min 1 serwisie blacharsko-lakierniczym w wymienionych niżej
miastach:

 Białystok
 Bydgoszcz
 Gdańsk
 Katowice
 Kraków
 Lublin
 Łódź
 Poznań
 Rzeszów
 Szczecin
 Wrocław
7. Części eksploatacyjne przeglądowe będą dostępne od ręki w sieci dealerskiej.
8. Maksymalny czas oczekiwania na pozostałe części zamienne nie będzie dłuższy
niż 2 tygodnie liczone od dnia ujawnienia uszkodzenia, wady. Importer
oferowanego samochodu będzie posiadał centralny magazyn części zamiennych
na terytorium RP.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 5.
Kary umowne
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, płatne po wystawieniu noty
obciążeniowej przez Zamawiającego w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w terminie dostawy, względem terminu określonego w § 2
ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy
dzień roboczy pozostawania w opóźnieniu,
b) z tytułu opóźnienia Wykonawcy, w stosunku co do każdego z terminów
określonych w § 4 ust 4, 7 i 8, Zamawiający naliczy kary umowne
w wysokości 100 zł za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu,
c)
z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w jednym z następujących przypadków:
a) pozostawania w opóźnieniu przez Wykonawcę z dostawą przedmiotu
umowy powyżej 10 dni roboczych względem terminu określonego
w § 2 ust. 1,
b) pozostawania w opóźnieniu z dostawą przedmiotu umowy po terminie 15
grudnia 2016r.
Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury VAT Wykonawca może naliczyć
Zamawiającemu ustawowe odsetki.
Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez
Zamawiającego z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 wszelkich
należności Wykonawcy względem Zamawiającego powstałych z tytułu wykonania
niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do rozwiązania umowy
w terminie 10 dni liczonych od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej
podstawę do realizacji przedmiotowego uprawnienia.

§ 6.
Poufność
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich
informacji, jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć
podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez
drugą Stronę.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed
jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o
wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu
przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników
oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na
podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§ 7.
Warunki końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu
Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy;
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu
przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich
polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

