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r6wienia pub licznego, prowadzone w trfb ie przetar gu nieo graniczone go

j wyralonej w zlotych r6wnowart{sci kwoty okreslonej w art.7r ust.g
ustawy z dnia29 slycznia r. - Prawo zam6wief, publicznych (telst jednolity: Dz.IJ z 201i. poz. 1579
ze :zmianami), zw ara dalej E.

Wsp6lny slownik wief (CPV): CPV.- 34110000-1- samochody osobowe



Wymagany termin r ealizacjr zasrr6wienia.

Razdziat IV
Opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oritz opis sposob'lr okonywania oceny, spelniania
weLrunk6w wymaganyqh od Wykonawcirw.

Rozdzial V

SPIS TRESCI

Rozdziat I
ZamawrajEcy.

Rozdzial II
Opis przedmiotu zam6wienia.

Rozdzial III

Opis sposobu obliczania ceny oferty.



Rozdzial XIV
Opis wszelkich kryterii6w kt6rymi Zamawtajqcy bgdzie ki]erowal sig przy wyborze oferty,
wrM z podaniern znacfuenia tych krlteri6w.

Rozdzisl XW
Zabezpieczenie naleZyttego wykonania umowy

Rozdzial XWI
Istotne dlaZamawiaj4qego postanowienia, kt6re zostan1r.fr:rowadzone do tresci zawien.nej
umowy, oraz w/sokoSF kar umownych ztyLtiluniewykonpnia lub nienale|ytego wykonania

Rozdzial XV
Spo s6b zawar cia umo$"r.

umowy.

arurk6w Zamow rqnia Publiczne go.

ul. Grunwaldzker 250 B. 60-166Poznah
NIP 779 -2I-72..446
RBGON 6342913402

e-mail: wi
Telefon:
Fax:

61 860s911

61868:5884

Rozdzialll

OPIS
1.

2.

3.

PRZEDI\4I ZAMOWIENIA:
Prze dmiotem zam6wi enia j e st zakup trzech fabrJ'c zni e nowych s amo cho d6w
osobov''ych typu komb iv an wraz z wyposahenieni, wyprodukowanych w 20 1 g r.
zakupione srfmochody mtLSZ4 byd nowe, be'fwypadkowe, kompletne i rvolne
o d wad konstlukcyj nych, mal.elialowych i wykor{ aw czy ch oruz prawny ch.



AT. ofero'wane samochody musza spelniad {.ymagania techniczrne okre,,jlone
w obowi4z:uj4cych przepisach dor

publicznych, w tym wynlkaj4ce z
drogorvym (Dz.U. z20I7r. po:z. I
Ministra Infihstruktury z dnia 31 grudnia
poiazdow ctrJz zakresu ich nie:rbgrlnego wyposa;fen ia, jak r6wnie2wyrnogi EUR9 6
w zaklesie eryisji spalin.
Odbi6rr samobhod6w zostanie potrvierdzo
Zamatviaj qc5,i dokona odbior u sarn ochod6
O ter:minie odbioru lub dostawy
Zamawraj4cego listownie, firxem lub
wyprzedzeniom przed terminern p,[anowanego odbioru.

5.

6.

7.

rqalizacj i zamriwieniaL.

rs.jsbLru ruu ew,ru€noJl, yymagane Jest zalilczeme dokumenttr lub j
upraLvmiaj4cego drc skla{ania podpis6w w imieniu wykonawcy.

RozdzialIII
Wymagany termin

1.

2.

wyKonawca must spelryac pontzsze wyniagania:
7. 2LloLyc, w terminie oJ<reslonyrn w niniejszej specyfikacji, wypelniony i podpiseLny
przez os;obg (osolby) upqwaznion4 (upowaznione) do sklad,[nia oSwiadczeri woli
w imieniu oferenta fonrfularz ofertowy zgod.rty ze wzoremfd,4rony^

oceny spelniania warrfnkrSw wymaganych od Wykonaw!6w
dokonywania

Wykonawca musii spelrl[ra(, ponizsze wyniagania:

do specyfikacji - zalqcfniknr 2, do SIWZ

z odpisu lub wyci4gu z wlaSciwegc_r
re.jestru lub ewidencji, r.lymagane jest zar\cze:nie dokumentf lub jego oclpisu,

rcahzacjr zamowrcnia bgdzie

2. oferent przedstawia {ormularz ofertc,wy \ ryaz z zalqczntlSarni:
a) Aktualny odpis z KraJjowego Rejestru S4dowego albo akiualne zaswiad czenia
o wpisie do ewidencji dLiatalnosci gosporlarozej, je'eli odrfbne przepisy wymagajq4L s,'aratrturur BuslrocrarozeJ) Jezen oorgbne przepsy wymagajq
wpisu do rejestru lub zgfoszenia do ewidencji dzialarnoscr [ospodarczej,
wys;tawionego nie wcze]iniej niz 6 miesi qcy przed. uplywenl terminu skladania ofbrt.
b) Dokumentu (k'ncesj i]) okreslaj acego wymagane praweml uprawnieniaurr L/u^ur'E'ru u.JrruesJ u oKreslal 4cego wymagane prawem] uprawnienia
do prowadzenia dzialalno$ci obejmuj4c4 cleta.liczn1 sprzelalsamochod6w osobovlrych.
c) c)swiadczenia o nie p[dleganiu wykluczeniu z postqpowfnia o udzielenie
z,am6wienia nrrhl.inzneci,^ hq nnJor--,,i^ ^.4 a 

^ --^.^---.1 nzam6wiema Public-zne6io na podstawie art. 24 ustawyl Prawo zamdwiert publicz'.ych.
zal4czniknr 4 do SIWZ
d) Jezeli podpisy:na oferfcie nie wynikaj4 rn.in. z odpisu lub wyciasu z wla(ciweocr



dlaka?dego poclmiotu oraz stosowne pelnomocnictwo do towania podrrLiot6w
w postEpowaniuL.

e) W przypadku kiedl' kilka podmiot6.w sklada ofertE
kapitalowej) do oferty nale?y zalqczy(, dokumenty !\ymi

f) Pelnomocnictwo mdzeby(, przedLozone w formie ory
poSwiadczonej zra zgodnoSi z oryginaLemprzez osobg u
do replezentowania Wfrkonawcy.
g) Je2eli skladane dok{menty sporz1dzone s4 w jgzyku

5lnie (np. konsorcjum lub grupy
ione wpkt. 1, 2 i 3 orJpowiednie

alu lub kserokopii,

nrL jEzyk polski, nale2y

on4

h) Dokumenty skladant s? w oryginale lub kserokopii poS

oryginalem przez osobp / osoby podpisuj4c4 / podpisui4ce
i) 'Wszystkie doliumen{y powinny by6 aktua.lne, czytelne i
uprawnione do reprezeptowania osoby.

zl<>zyc je wraz z ich tlqmaczenramr sporz4d:zonymi przez umacza przysigglego,

radczonej za zgodno66

of'ertg.

isane przez

3. Posiada6 mezbEdna,Wredzg i doSwiadr:zenie oraz d wad potencjalem
tec:hntcznym i o sobamil zdolnymi do wykonan ra za:nrrowi
4. Znqdowa6 sig w sytuacji ekonomicznej ;ifinansowej wniaj4cej wykonanie
zam6wienia,

5. Nie podlegai wyklu{zeniu
na podstawie ar1, 24 r"rsiawy.

Za cv nie wvl na zlecemi wlenla osobo
enie ktt lwiek z skutkowad kluczen Wvkona

Z-E,ostgpowania,

RozdziaLY

z postgpowania o udziale zarfl6wienia publicznego,

lnibrmacja o oswiaclcieniach i dokument:rch jakie majd dosta rczy(,
wykonawcy w celu pQtwierdzenia spelnienia wymaganych warunkriw.
1. W celu potwi,erdzenia spetrnieniaprr,e'z W'ykonawc6 v #arunk6w, o kt6rych ffrowa
w art.22 ustary., Z

a) Aktualnego oclpi ra
o wpisie do ewiden

wpisu do rejestru lub zglosze

wystawionego nie wczdSniej niz 6 miesigcy ltrzed uplywenf t
stanowi4cy zaL. nr 1 do flormularza oferts.wego.

b) Dokumentu (koncesji) okreSlajQcego wyrrragane prawen-]L rawnienia do prowadzenia
iczn4 sprzeda2 samochod6w, anowi4ceg o zal1czrik rtr 2

c) Odwiadczenie o spel4ianiu warunk6w .udzialu w postgpolw aniu. Zal4cznik nr S do SIWZ

2. JeAeh podpisy na ofe4cie nie wynikai4 m.irr. z odpisu lub wyci4gu z wlasciwego
rejestru lub ewidencji, vfymagane jest zal4czenie dokumenttr lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do sk,ta(lania podpis6w w imieniu Wykona{vcy.



3. W przypadku kiedlr kilka podmioL6w s

kapitaiowa) do oferty rtaleL zalEczyc dokumenty wymienlione w pkt. 1) litery a) - c)

grupa

dlakazd,ego podmiotu otaz stosowne pe{nornoc"1.,*" i" L"pr.r"nto*ania podmiot6w
w postqpowaniu - zal4pzniknr 7 do SIWZ

4. Pelnomocnictwo mdpeby(, przedLozone \,v formi
poSwiadczonej za zgQdnoS6 z oryginaLem. ptzez to.wania
Wykonawcy.

5. .Ie2eh skladane doku[nenty sporzEdzone s4 wjgz
zlo2yc je wraz z ichtlumaczemami sporz;4dzlonymi

6. lDokumenty slladang ra * oryginale lub k.serokopii posr.,[ia.d czonej za zgodno66
z oryginalemprz,ez osoSg / osoby podpisuj4c4 / podpisujac! ofertg.

7' Wszystkie dol:umenly powinny byi aktualne, czytelne i fiodpisane przezuprawnione
do reprezentowania osoby.

P.o,zdzialYI

tr5w i wskazanie osr5b uprawnionych
cami.

N4zuy YYyKonawca rya prawo zwt'6ci6 siQ do ZamVwiaj1cego o wyjaSnienie tresci
sperryfikacji istotnych rhtarunk6w zam6wienia w terminie nie poantejszym niz 6 dni przed

e na pi5mie.

Zamawiitj1cy przesle trdSi wyjaSnienia jecJno y_
dorq:czono specyfikacje 

istotnych warunkow : ytaniit
i unrieSciwyjaSnieniatal<ze na stronie interne fikacja,

wa6 sobie o{wiadczenia, wnioski,
arnawrjjqcego (6 1 ) 860 5929, e_mail :

Ka2dy przekazanT't7 ardrry dofynent-wynTaganiezwlocznelo potwie rdzema jego otrzymania
na 24danie drugiej stronj (art. 27 ust. 2 us1;awy).



Zamawiaj4cy nie przpwiduje zwolania zebrania
Uplawnionymi ,Co koniakt6w z oferentarni iest:
Pani Anna Czajit,
tel. fax.61 860592E:

e-mail : wi-poznran@pif rin. gov.pl, dalo znan@ptorin. gov.[l
nr pokoju - 134., godziiry prac) - pon-pt godz.9:00 do 141:00

Wykdnawcriw.

Rozdzial VII
Wadium.
ZamawiajEcy

Rozdzial VIII
Termin rwi4zatry z al9rt4.
Wykonawc a b gdzie zwl1zany
skladnia ofert.

PtozdziallX

Op,is sposobu

nie przel+r'iduj e obowi4zku wn iesienii

zlo2on4 of'ert4przez licz1c od uplywu terminu

przygotpwania oferty.

Wykonawcy zobowtqz4ni s4 zapoznac siq dokladnie z infofmacjami zawartymi w
specyfikacji istotnych r.'{zarunk6w zam6wieniarprzygotowziLi ofertg zgodnie zwymaganiami
okreSlonymi w t1'p doftumencie.

Oferta powinna tryi spqrz4dzonanawzorze formularza. stahowi4c ym zal4cznik ru 2 do
niniejszej specyfikacj,i 

4tUo wedlug niego. I

skim,

s;zystkie wyrnalane zal4czniki wymagaj q
nia oferent a, dgo dnie z wy magantantj

iani e s i one czyttf lni e or az op atr zone po dpi sem

poL4czone, wslfystkie zapisane strony oferty
'ami, a we wsk[zanym we wzorze fotmularza

?on calej (wraz:l zalEcznlkami) oferty.
Kazdy wykonawc amaLE zlo|yc w niniejszyrn postgpowanilr tytt<o jedn4 ofertg.

Nieclopuszczalne j est sktrbdanie ofert wariantc,wvch.

Oferty sklada sig iv jednlm egzemplarzu.



Rozdz;ial X

Rozdzial XI

Zmiana, wycolfanie i zwrot of'erty.
1 ' Wykonawca moze 'fuprowadzi c zmiany <-xaz wycofac )!ozon4 przez siebie ofbrte przeci
terminem skladania of'ert:

- w przypadku rruycofania oferty, wykorrawca sklada piser{rne oSwiadczenie, 2e oferlg
sw4 wycofuje, rv zam(nigtej kopercie arJresowanej jak w 

lozdziale 
IX z dopiskiem

,,wycofanie",

zenie i e$rentualne dokumenty nale?y
zewngtr ntej, o znaczony ch

ngtrzna powiima mie6 dopis ek,zmiany,

2. wykonawca nie rn{ze wprowadzac zmtando oferty or$.2 wycofa jej po uptrywie
terminu skladarria ofe{t.

u
+

't

Y



RazdziaLXII

Miejsce i termin otwdrcia ofert.
otwarcie ofert jest jalvne. otwarcie of,ert nast4pi 31.10f201g r. o godz.I2:00 w siedzibie
Zamawiaj4cego.

Po otwarciu ofert Zamhwiajqcy poda imiE i n
Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a
wykonania zamr5wieni
Zamawrajqcy o,ceni w
istotnych warunk6w z
Zamawiaj qcy p,rinforriruj e niezwlo cznie p o
ktorzy zLoLyli oferty, q wynikach postgpowania.

Rozdzial XIII

Opis sposobu ohlicza4ia ceny oferty.

Ro:zdzial XIV

O p is wsz elkich kryteriOw t<tO ry mi Zantawiaj 4 cy
wyborze oferty, wrazl podaniem znaczeniatych

Prz',y ocenie ofert Zamaltiaj4cy bgdzie sig kierrowal
1) Cena (AW) - JVot - 70 pkt

Formula oceny:
A min - cena w ofercie padanej

A ob - najnizsza cena W badanych w ofbrr.ach (A)
AW:(Amin/Aob)x100%

2) l',qczna gwarancja ridzielona
- silnik i podzer;pol1 5% - 5 pkt

bgdzie kierowal sig przy
kVterf6w.

nastenuf acfmi kryteriami:

na zakupirDne samochody @W) - max 15% _ 15 okt

- perforacja ele;ment6{' nadwozia 5% -5 pkt
- powloki lakierrnicze 5 %, - 5 okt



Oceng punktow4 przfznaje sig Wyhonarvcy, ktriry udzieli dodatkowej, na okres min 12

rz,pz Zamawiaj4cego w formularzu

Bluetooth

czynniki

punkt6w

miesigcy gwarancji ponad gwarancjg wymagana
ofertowym - zal4cznik nr 2

3.) Bezpieczeristwo (EW) - max 10% -10 pkt
- zaoferowarfe sar4ochod6w posiad4j4cych czujniki pilrkowania tyl - 5yo - 5 pkt
- zaoferowanie s{mochod6w wyposaZonych w zfstawy glosnom6wiqce

-5%-5pkt
oceng punktow4 pyzyznaje sig wykonawcy za z:loferowane dodatkowo
wplywaj 4ce na b ezpi$czeristwo korzystaj 4 cy ch z s amoclhod 6w.

4) Termin realizacji lam6wienia (CW) - 5% - 5 pkL
Formula oceny:

D min - najkr6tr i zarnowienia z wszystNich wa2nych ofert
D ob - termin re a w badranej ofercie (D)
DW: (D min /
za najkorzystnLiejsz4 zostanie \znana oferta, ktora uTyska najwigksz4 liczbg
(AW + BW + CW+ DW).

Rozdzial XV

Spos6tr zaw ar cia umoiwy.

l. zamawrajqcy za\wzq umowg z wyblanym wykonawc4 po 5 dniach od dnia
rrgloszenia wy'nik6w postgpowania,.jednak nie p62niej rltLprzed uplywem terrninu
:zwtqzania ofert4. O terminie i miejscu porlpisania umouiy Wykonawca zostanrie
powiadomiony.

2..Wzor umowy stanor.lri zal4czniknr 6, do niniejszej specyr rkacji.

Rozdzial XVI

Istotne dla Zatmawiirjacego postanowienia, kt6re Zost n4 wprowadzone do tre5ci
zarvieranej urrLowy ) oraz wysokoSd kar umownydh z tytulu niewykonania lub
nienaleZytego wykonalia umowy.

1' Zawarcie umowy rfast4pi w oparciu <t wzor umowy, stinowi4cy zalEcznrknr 6 do SI'WZ,

2. Postanowieniazav/,,arte w urnowie nie podk gaj4zmiaAie.

10



Rozdzial XVII

Zab ezpieczenier naleiytego wykonania urnowy

Zamawiajqcy nie t\ympga od Wykonawcy ,ffniesienia zable
umowy (afi ., 1 47 Us taf,y prawo zamowiehpublicznych)

Rozdzial XVIII

zpie czeni a nale Zyte go wyko nani a

Pouczenie o Srodkach odwolawczyctr przysluguj4cych Jvykorru*cy w toku
postgpowania o udzielenie zamr5wienia.[rus]gpqrwanra o uozlelenre zamOwienia.
W'ykonawcom przysluguj4 Srodki ochrony trrr

Rozdzial XIX

Zal4czniki do S pecyfi ftacj i Istotnych

Zdt4cznlkm I S:zczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia.
ZaIEcznIk nr 2 Formulalz ofertory,
Zalqcznikm 3 klauzrrl{ RODO,
zalEcznikm 4 wzor osiviadczenia o braku podstaw do wyilluczenia,
Zal4cznik nr 5 V/z6r o$wiadczenia dotyczqcy spelniani aut,zialuw postgpowaniu,
Zal4cznlk nr 6 W' zbr ur+owy
-1

P oznah dnia 23.1 t1.20 I 8

Itr,nui.a,h
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