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l{asiennictwa

Rozdziat I

ZAMAWIAJ,{CY:
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Rozdzial II



4. Oferowane samochody mllsP4

w obowi4zuj4cych przepisach {oty
publicznych, w tym wynikaj4ce z u

17r, poz. I
z dnia 3l
ich niezQg

w zaklesie emisji spalin.
5, Odbi6r samochod6w zostanie p

6. Zamawiajqcy dokona odbioru s

7. O terminie odbioru lub
Zamawiaj4cego listownie, furf"-
wyprzedzeniem przed terminem plan

Rozdzial III
Wymagany termin realizacji zarnriwie{ia.

1. Termin wykonania zam6wienia cld,7 grudnia 2018 L
2' Wskazany przez WykonawcE rafczeSniejszy teritnrn realizacji zarn6wienia bgdzie

dodatkowo punktowany,

Rozdziat IV
Opis warunk6w udzialu w postgpowani]u or
oceny spelniania warunk6w wymaganyfh o
Wykonawca musi spelniai ponilsze wyrnflgani

d o prowadz enia dzialalno S c i obej muj 4c 4 d gtali

rejestru lub ewidencji, wymagane jest zal:q,bzeme dokumentlu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w 

imieniu 
wykonafvcy,



e) W przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada ofertg #sp6lnie (np. konsorcjum lub grupy
kapitalowej) do oferty naleZy zalqczyc do[umenty wymieilione w pkt. I,2 i'.J odpowiednie
dla kazdego podmiotu oraz stosowne peldomocnictwo do t'eprezentowania podmiot6w
rrr nno+^-^"'^-i.'w postgpowanir.r.

zloLy(, 1e wraz z ich tlumaczeniami s nymrprzezt
h) Dokumenty skladane s? w oryginale lu! kserokopii po$

oryginalem ptzez osobE / osoby podpisuj4c4 / podpisuj4ce
i) Wszystkie dokumenty powinny by6 aktlalne, czytelne
uprawnione do reprezentowania osoby.

5. Nie podlegai wykluczeniu z postgpow{nia o udziale zafi
na podstawie art. 24 ustary.

z postepowania.

Rozdzial V

Informacja o oSwiadczeniach i dok
Wykonawcy w celu potwierdzenia
l. w celu potwierdzenia spelnienra prz w ltarunkow, o kt6rych mowa
w art.22 ustawy, Zamawiajqcy Zqd,ado zQiert1:

a) Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestiu albb aktualnego za5wiadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gos;podar

wpisn do rejestru lub zgloszenia do ewiclepcji
wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesiqgy pr
stanowi4cy zal. nr 1 do formularza ofertrsvVego

c) Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w rjAziatu w postgpqwaniu. Zal4cznik nr 5 do SIWZ

,lz odpisu Iub wyci4gu z wlaSciwego
dokumentu lub jego odpisu,

u Wykonawcy.

5



grupa

dlakahdego podmiotu otaz stosowne pehiomocnictwo do {eprezentowania podmiot6w
w postgpowaniu - zalqczniknr 7 do SIWZ

A rt^r^^^^^'^r^.r--- -^^L 1---! ''" rt r formie orygfr\alu lub kserokopii,
przez osobq upowaznion4 do reprezentowania

rormle orygpa{u luD KseroKopll,

przez osobq upowaznion4 do reprezent

5. JeAeli skladane dokumenty sporz4dzonf s4 w jgzyku inriym niz jEzykpolski, nalezy
zloLyc ie wraz z: ich tlumaczeniami sporz4dzonymi przez tlumaczaprzysiqglego.

6. Dokumenty skladane sQ w oryginale luf kserokopii poSfiad czonej za zgo<lnolc
z orygtnalem przez osobg / osoby podpisdj4c4 / podpisuj4oe ofertg.

7. Wszystkie dokumenty powinny byi aktualn7. Wszystkie dokumenty powinny byi a(ualn
do reprezentowania osoby.

Rozdzial Vl

Opis sposobu porozurnienia srig Zarnawiaj4c
przekazania oSwiadczeri, dokument6u, j ws
do porozumiewania sig z Wykottu*.u-!.

Pytania Wykonawc6w musz4 byi sformuhw

Zamaw taj qc y prze S I e tre S i wyj a.Sni eni a j edno c

dorgczono specyfikacjE istotnych warunlcdvr z
i umie$ci wyjaSnieniatakle na stronie inrerner

dorgczono specyfikacjE istotnych warunlcdvr z
i umie$ci wy.jaSnieniatakle na stronie inbfnet

Ku|dy przekazany tq drogq dokumen
na Z4danie drugiej strony (art.27 ust.

c



Zamnwiaj1cy nie przewiduje zwolania
Uprawnionymi do kontakt6w z o
Pani Anna Czaja,

tel. fax,61 8605928:

e-mail : wi-p oznan@piorin. gov. pL, da-poz
nr pokoju - 734, godziny pracy - pon-pt

Rozdzial VII
Wadium.

Rozdzial VIII

Zamawiaj qcy ni e przewi duj e ob owi 4zku ri'nie si eni a wadiuln.

nia

riori

:00

cow.

Termin zwi4zany z ofert4,
Wykonawcabgdzie zwiqzany zho2on1ofo1t4 ptzezokres 3p dm,liczqc od up,tywu terminu
skladnia ofer1.

Wykonawca bgdzte zwiqzany zlo2on1 ofo1t4 ptzez okres 3p dni,liczqc od up,tywu terminu
skladnia ofer1.

Rozdzial lX

Opis sposobu przygotowania oferty,

Wykonawcy zobowiqzani s4 zapoznac sig do iladnie z infolmacj ami zawartymi w
specyfi kacj i istotnych warunk6w zamowi|nia
okreSlonymi w tym dokumencie.

Oferta powinna by c sporzqdzona na wzor4e
niniejszej specyf,rkacji albo wedlug niego.

Oferta musi byi sporzqdzona w jgzyku pofski

Oferta (ka?da zaprsana strona oferty) ordz ws
podpisu os6b uprawnionych do reprezentcjw
ustawowymi.

Ewentualne poprawki w ofercie musz4 byp n
osoby lub os6b podpisuj4cych ofertg.

Wszystkie kartki oferty powinny byi trw{le
powinny by ponumerowane kolejnymi nuffie
oferty miejscu naleZy podai l4czn4hczb
Kaldy Wykonawcamohe zloZyc w nini

orefiy mreJscu naleZy podai l4czn4hczb
Kaldy Wykonawcamohe zloZyc w nini

Niedopusz czalnej est skladanie ofert war

Oferly sklada sig w jednym egzemplarzu



opatrzonym nazwq i dokladnym adresem 
iwlkonawcy 

or{napisem:

PrzetargWDA.272.5.2018 na dostawg irzech samocho{6w kombivan nie otwierad przed
dniem 15.11.2018 r. do godziny 12:00.

z oryginalem" . PoSwiadczonapowinna bJ'(:ka

RozdzialX

Oferta wraz zewszystkim i zalqczniku-i fo*in r a zosta( ,loronuw zamkniEtym opakowaniu

Zmiana, wycofanie i zw r of oferty.Lmiana, wycofanie i zw r of oferty.
I ' Wykonaw ca mohe wprowadzi c zmiany oraz wy cofac zl$zon4 przez siebie ofertE przed

sktrada pirem[re oSwiadczenie, Ze oferlg

terminem skladania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, wykona
sw4 wycofuje, w zamknigtej kopercie

,,wycofanie",
ej jak w RozdzialelXzdopiskiem

terminu skladania ofert.

Rozdzial XI

Okre5lenie miejsca i terminu skladania bfert.

dorgczenia oferty Zamawiaj}cemu, a nie dpte jej wystania flrzesytk4 pocztowiyczy kuriersk4.

Oferty na\e?y skladai osobiScie, w dni rob _ 15:00, w dniu
lugi Klientalubtez
tyrn terminie bEd4

sig dziefi i gorlzing



lami

J,

nie

cymi kryteriami:

(BW) - max 15% - 15 pkt



, kt6ry udzieli dodatkowej, na okres nLrin 12

^san4 *r::p: Zamawiaiaceso w formularzu

3,) Bezpieczeristwo (BW) - max f OX -f ! nf<t

czujniki p{rkowania tyl - 5% - 5 pkt
ych w z$stawy gloSnom6wi4ce Bluetooth

cy za zfloferowane dodatkowo czrrnniki
wptywaj4ce na bezpieczefstwo korzystij4 cych z samolbod6w.

4) Termin realizacji zam6wienia (CW) | SZ - S pt<t

Formula oceny:

D min - najkr6tszy termin rcalizacji zamQwienia z wszyst$ichwa2nych oferl
D ob - termin realir,acji zam6wienia w b{danej ofercie (p)
DW:(Dmin/Dob)x100%
Zu naikorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra ulyska najwigksz4 liczbg punkt6w
(AW + BW + CW+ DW).

Rozdzial XV

7. Zamawrajqcy zawrze umowQ zwbr dnria

Sposdb zawarcia umowy.

7. Zamawrajqcy zawrze umowQ zwbr dnria
ogloszenia wynikow postgpowania, j em terminu
zwi4zania ofert4. o terminie i miejscu p zostanie
powiadomiony.

2.Wzor umowy stanowi zalqczniknr 6 cld niniejszej spec/fkacji,

Sposdb zawarcia umowy.

Rozdzial XVI



Zalqcznrk rr 6 
.V/ 

zor umowy
Zalqczntknr 7 Informacja dot, przynalei\oSci do tej samejzalqczntk nr 7 Informacja dot, przynaleinlosci do tej samej grupy kapitalowej

ienia zab,gzpieczenia naleZytego wykonania
cznych)

RozdziaL XVIII

Pouczenie o Srodkach odwolawczych pizysluguj4cych ilVykorruwcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6wienia.
Wykonawcom przysluguj4 Srodki ochronj' prawnej przetil,ldziane w Dziale VI Ustawy Pzp.

Rozdzial XIX

zal4czniki d o S p ecyfikacj i Is to tny ch W a runk6w zamllv ienia P ub li gzn e go,

ZalEcznik nr I Szczegolowy opis przedrniotu zam6wieniai
Zalqcznrknr 2 Formularz ofertowy,
Zalqczniknr 3 klauzula RODO,
Zalqcznik nr 4 Wzor oSwiadczenia o brak! podstaw do wy[<luczenia,
Zal4cznik nr 5 Wzor oSwiadczenia d,otycT+cy spelniania udzialu w postgpowaniu,

Rozdzial XVII

Poznah dntaT.1 1.2018 r Zatwry 'dzil:

1,1


