SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POST^POWANIU O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
W PRZEDMIOCIE DOSTAWY
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Numer pqst^powania: WAT.272.3.4.2018

Post^powanie przetargowe o wartosci szacunkowej nizszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poz.zm.).

Ogtoszenie o przetargu opublikowane zostato w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr
ogtoszenia: 647864-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.

SPIS TRESCI
Tryb udzielenla 1a
Informacja o ofertach czgstiowydi, wariantowych, zamdwieniadi na dodMfcmve intugl, u
ramowej, dynamicznym systemic zakupdw, aufccji efektronkznej.
Wyjasnienie i zmiana treid swiz.
Opis prcedmkrtu zamdwienia.
Termin wykonania zamdwlenla.
Miejsce icallzacji zanwwienia.
Waninki udziaiu W post^posnniu oral Of
Wykaz oswtadcze^ • dokumentow, jaki* maj^ dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia
speinianla warunkow udziaiu w postepowaniu oraz nlepodieflaniu wylduczenlu.
Informacje ? sposoWe porozumiewania si^ zamawiaj^cego z wykonawcami oraz przekazywania
11.Informacja o osobach uprawnlonydi przez zamawiajgcego do porozumiewania sig z wykonawcami.
12.Termin zwigzania ofertg.
13.Wymagania dotyczgce wadlum.
14.Opis sposobu przygotowania ofert.
15.Miejsce oraz termin skiadania i otwarda oftrt.
16.Opb sposobu obliczenia ceny.
17.Informacja dotyczgca walut obcych, w jakldi m
zamawiajgcym a wykonawcg.
18.Opis kryteriow, ktdrymi zanuwiajgcy bgdzie jig klarowat pray wyborzg oferty wraz z |
tydi kryteriow i sposobu oceny ofert.
19.Informacje o formalnoddbdi jakie powinny zostad dopebikme po wyborae oferty w
umowy.
20.Wymagania dotyczgce zabezpieczenia naletytego wykonania umowy.
21.Istotne dla zamawii''

23.

Pouczenieo irodkachochrony prawnej przyshigujacych wykonawcy w tokupostgpowanla

14.Postarwwienia dotycz^ce jawnosd protokohi postgpowania 0 udzielenie zamdwtania puWicznego.
15.Postanowien ia dotycz^ce ochronydanych osobowych.
16.Lbta zaf^cznikdw do specyfilucji istotnych warunkow zamdwienb.

1 • INFORMACJA O ZAMAWIA3/\CYM
NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.
ADRES: ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice.

NUMER REGON: 277715490.
NUMER NIP: 954-23-95-790.
NUMER TELEFONU: (32) 42 -8E -150.
NUMER FAKSU: (32) 42 -88-151.
ADRES E-MAIL: biuro@katowice.witd.gov.pl
ADRES STRONYINTERNETOWEJ: http://www.katowice.witd.gov.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP: http://witdkatowice.sisco.info
GODZINY URZEDOWANIA: poniedziatek-piatek, od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Informage zwiazane z niniejszym post^powaniem objate ustawowym wymogiem publikagi na
stronie
internetowej
Zaitiawiajacego
udost^pnione
pod
adresem:
http://witdkatowice.sisco.info

2 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postapowanie o udzielenie zar^owienia publkznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie:
1.art. 10 ust. 1 w zwi^zku z art..39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (tekst jednolity 5z. U. z 2018 r., poz. 1986 z poz.zm.) zwanej dalej w tresci
,,ustawa Pzp",

2.aktowwykonawczychdoustavry Pzp,
3.niniejszej specyfikaqi istotnycf \warunkow zamowienia zwana dalej w tresci ,,siwz".
W sprawach nieuregulowanych w siwz, maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktow
wykonawczych do ustawy Pzp.
Niniejsze postapowanie prowadzone jest pod numerem: WAT.272.3.4.2018. Wykonawcy we
wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powolywac si^ na ten numer.
Zamawiaiacv zastrzega mozliwosc skorzvstania z uprawnienia przewidzianeao w art. 24 aa ustawv
Pzp (tzw. procedurv odwroconeiV

3. INFORMACJA O OFERTACH CZ^SCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMOWIENIACH NA
DODATKOWE DOSTAWY, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPOW
I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1.Oferty cz^sciowe: Zamawiajaq nle dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz^sciowych.
2.Oferty wariantowe: Zamawiajacy nie dopuszcza i nie wymaga skladania ofert wariantowych.
Oferty takie nie b^da brane po(J uwaga.
3.Zamowienia dodatkowe: Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowieh
uzupetniajacych, o ktorych mowa w art.:. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
4.Umowa ramowa:

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.Dynamiczny system zakupow: 'amawiajacy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupow.
6. Aukqa elektroniczna: Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej
zastosowaniem aukqi elektrorticznej.

WYJA^NIENIE IZMIAMA TRESCI SIWZ
Wykonawca moze zwrodc si^ do Zamawiaj^cego o wyJaSnlenle treid siwz.
Zamawia^^cy zgodnie ? postanowieniem art.38 ust.l pfct 3 ustawy Pzp nlezwlocznie udzleii
wyjasnied, jednakZe nle pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, o lie
wnlosek o wyjasnienie treid siwz wplynie do Zamawiaj^cego nle pdznte] niz do korica dnia, w
kb^ym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkadi Zamawiaj^y moZe przed uptywem temilnu skladania trfert
zmienic tresc siwz. Kaida wprowadzona ptzez Zamawia^tego zmiana staje si^ w takim
przypadku cz^scfci siwz.
aza zwolywac zebrania Wykonawcdw w ceiu wy|a^nienia

5. Wszdkie zmiany Iresci siwz, Jak tez wyja^nienia i odpowiedzi na pytania co do treid siwz,
Zamawiaj^cy

zamieszaac

b^dzie

na

stronie

intemetowej

po

adresem:

http://witdkatowice.sisa).info.

5. 0PISPRZEDMlOTUZAM6WlEm*

2. Kody klasyfikatji Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV 2008):
34110000-1

1

Ilekro^ w siwz i zai^cznikach, przedmiot zamdwienia zostai okreslony poptzez wskazanie
znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, intencja. Zamawiaj^cego byto przedstawienie
,typu" materiaiu b^dz technologii. W takim przypadku Zamawiaj^y dopuszcza skladanie ofert
rdwnowaznych. W przypadku opisu przedmiotu zamdwienia za pomoca nonri, aprobat,
specyflkaql technlanyeh i systemu odniesienia nalezy ptzyj^d, ze okreslono wymagania

W odniesienlu do warunku okreslonego w art. 29 ust. S ustawy Pzp dotycz^cego dost^pno^d
dla osdb niepeinosptawnydt, o ktorydi mowa w Dyrektywie Padamentu Eufopeiskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s.
65) - w zwi^zku z wymaganiami okreslonymi w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

o transpo^e drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) pracownky
Zamawia^cego uzytkuj^cy samodwd do wykonywania czynnosd kontrolnydt nie mog^ byd
osobami niepetnosprawnymi.

^u przedmiotu zamdwienia

Z^nawiaj^y infonnuje, ii ptzedmiot zamdwienia jest finansowany ze iradkdw wtasnydi.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin realizaqi zamdwienia: do dnia 21 grudnia 2018 r.

7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA
Miejscem dostawy samochodu osobowego jest siedziba Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Katowicach, ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice.

8. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEKNIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POST^POWANIU
8.1.0 udzielenie zamowienia mog4 sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy:
1.nie podlega^^ wykluczeniu z uwagi na okolicznosci wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt
13- 23 oraz ust.5 pkt 1 ustawy Pzp oraz
2.spetniaj^ warunki udziatulw post^powaniu, okreslone w pkt 8.3. niniejszego rozdziatu siwz.
8.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca obowi^zany jest ztozyc do oferty:
1.aktualne na dzieii sktadanja ofert oswiadczenie na druku zgodnym ze wzorem stanowi^cym
zat^czniknr3 do siwz,
2.odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidenqi i informaqi o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.3.W celu potwierdzenia spetniana warunkow udziatu w post^powaniu w zakresie:
1. posiadania kompetencji lub uprawnieii do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej
o ile wynika to z odr^bnych przepisow: Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku
w tym zakresie.

2. sytuaqi ekonomicznej lut finansowej: Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku
w tym zakresie.

3. zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca obowi^zany jest ztozyc do ofertyi
a)aktualne i na dzieii sktadania ofert oswiadczenie na druku zgodnym ze
wzorem stanowi^cym zat^cznik nr 2 do siwz,
b)wykazac,! ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadanial ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie wykonat lub wykonuje, co najmniej dwie dostawy samochodow
osobowych o t^cznej wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto.
Zamawiaj^cy poprzez dostaw^ wykonywan^ (realizowan^) rozumie umow^
na dostaw^, ktorej wartosc cz^sci zrealizowanej na dzieii sktadania ofert,
wynosi co najmniej 100.000,00 zt brutto.
Wykaz (^ykonanych dostaw, Wykonawca podaje na formularzu
stanowigcym zat^cznik nr 6 do siwz wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty
wykonane oraz z zat^czeniem dowodow, czy zostaty one wykonane lub s^
wykonywane nalezycie.

Dowodami s^: referenqe b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz,! ktorego dostawy byty wykonywane, a w przypadku swiadczeii
okresowych lub ci^gtych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczeii
okresowych lub ci^gtych nadal wykonywanych referencje b^dz inne
dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane
nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.4.W pizypadku Wykonawcdw wspbhiie ubiegaj^cych sis o udzielenie zambwienia oswiadczsnia, o
ktdrym mowa powyZe) w pkt 8.2.1. sklada osobno kazdy z Wykonawcdw wspdlnle ubiegaj^cych
sis o zamdwlenle. Oswiadczenia, o ktbryin mowa w pkt. 8.3.3. lit. a skladaja wspolnie

Wykonawcy wspolnie ubiegajacych sis o zam^wienie. Wykaz wykonanych dostaw nalezy ztoZyd
wspolnie. Odpis i wlasciwego rejestru lub centralnej ewtdenql i informacji o dzlatalno^i
gospodarczej, jeZeli odigbne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencjl sklada osobno
kaZdy i Wykonawcow wspolnie ubiegajscydi sis zamdwienie.
8.5.W pizypadku Wykonawcy, ktbry wykazujsc spehiianie warunkbw polega na zdolnosdach lub
sytuacji innych podmiotow, w celu wykazania braku istnlenla wobec nich podstaw do
wykluczenia oraz spetniama, w zakresle, w jakim powohije sis na ich zasoby, warunkow udziatu
w postspowaniu, zamleszaa informaqe o tych podmlotach w oiwiadczeniach, o ktorych mowa
powyzej w pkt 8.2.1 i 8,3,3.111a i przedstawia zobowi^anle podmiotu tr^edego do oddania mu
do dyspozycjl nlezbsdnych zasobdw.
8.6.Korzystaj^c z uprawnienia zawartego w art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiajscy przed
udzlelenlem zamdwienia nie wymaga od Wykonawcy, ktdrego oferta zostaia najwyzej oceniona
zlozenla w stosunku do podv^ikonawcy dokumentow pobwier^ajit^rch brak podstaw do
wykluczenia.
8.7.Zamawiaj^cy zbada obecnosc I prawkMowosc kazdego wymaganego dokumentu lub
oswiadczenia, a takze czy wymagany dokument lub oswladczenle potwlerdza spehiianie
warunku udziatu w postspowaniu lub brak podslaw do wykluczenia. Zamawlajscy dokona
fbrmalnej oceny spehiiania warunkow udzialu w postspowaniu lub brak podstaw do wykluczenia
w oparctu o analizs dokumentow i oswiadczen zat^czonych przez Wykonawcs zgodnle z

ibnnuls: spehiia/nie spehiia. Nie spelnienie chociazby j^lnego z wyZej wymienionych warunkow
skutkowac bsdzie wykluczeniem Wykonawcy z postspowania i uznaniem jego oferty za
odrzucon^. W rozdziaie 9 siwz Zamawiajacy szczegdknvo wskazuje, jakich oswiadczen i
dokumentdw zada od Wykonawcy w celu potwierdzenia spehiiania warunkdw udziahi w
postspowaniu oraz niepodiegania wykiuczenlu.

8.8.Zamawiaj^y wykluczy z postspowania Wykonawcow:
1.ktorzy nie wykazall spehiiania warunkdw udzialu w post^xiwaniu okre^lonych dla
ninlejszego postspowania,

2.ktorzy nie wykaz^, Ze nie zachodz^ wobec nich obUgatoryjne przestankl wykluczenia
z postspowania okresbne w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 oraz przeslanka fakultatywna zawarta
w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.9. B

1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca ktdry podlega wykluczeniu ru
24 ust 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust, 5 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze
podjste przez niego ^rodki ss wystaroajace do wykazania jego rzeteinosci, w szczegolnoid
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przestspstwem lub przestspstwem skarbowym,
zadosdiczynienie plenlszne za doznan^ krzywds lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnlenle s^nu faktycznego oraz wspdlpracs z organami icigania oraz podjscie konkretnych
srodkdw technlcznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktdre s^ odpowlednle dla zapoblegania

7.Wykonawca, ktory polega rta sytuacji flnansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sig do udostgpnienia zasobow, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, ze
za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
8.Jezeli zdolnosci techniczne lubl zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o ktorym mowa pkt 1, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawcg warunkow udziatu w
postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
1)zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansowg lub ekonomiczng, o ktorych
mowa w siwz.

8.11.Wvkonawcv wspolnie ubieaaiacv sie o udzielenie zamowienia (np. spotki cywilne. konsorcial.
1. Wykonawcy zgodnie z przepisem art.23 ustawy Pzp mogg wspolnie ubiegac sig o udzielenie
zamowienia. Wykonawcy wspdtnie ubiegajgcy sig o zamowienie muszg ustanowic petnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Obowigzek ten nie dotyczy
spotki cywilnej, o ile upowaznienie (pelnomocnictwo) do wystgpowania w imieniu tej spotki
wynika z dotgczonej do ofert^ umowy spotki cywilnej lub uchwaly wspolnikow bgdz wszyscy
wspolnicy podpiszg ofertg.
2.Wykonawcy tworzgcy jeden podmiot i wspolnie ubiegajgcy sig o udzielenie zamowienia
obowigzani sg przedtozyc wra2 z ofertg stosowne upowaznienie (petnomocnictwo) - zgodnie z
wymaganiami zawartymi w rozdziale 14 siwz.
Uwaga: Upowaznienie (petnomocnictwo), o ktorym mowa powyzej moze wynikac albo z
dokumentu pod takg samg nazwg, albo z umowy podmiotow sktadajgcych wspolnie ofertg.
3.Przyjmuje sig, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodnosc z qryginatem wszystkich dokumentow.
4. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wytgcznie z podmiotem wystgpujgcym, jako
petnomocnik Wykonawcow siktadajgcych wspolng ofertg.
5.Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy wystgpujgcy wspolnie ponoszg solidarng
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.
6.Przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta Wykonawcow
sktadajgcych wspolng ofertg tostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zazgda
przedtozenia umowy regulujgcej wspotpracg Wykonawcow tworzgcych wspdlny podmiot.
7.Oferta wspolna, sktadana praez dwoch lub wigcej Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia powinna spetniac nastgpujgce wymagania:
1)musi bye zgodna z postanowieniami siwz,
2)sposob sktadania oswiadczeri i dokumentow w przypadku skladania oferty wspolnej:
a) dokumenty wspolne, takie jak: oswiadczenie o spetnianiu warunkow podanych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, oferta, wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzajgee, ze
dostawy te zostaty wykonane nalezycie
-podpisujg wszyscy Wykonawcy sktadajgey wspolng ofertg lub petnomocnik w imieniu
Wykonawcow,

b) oswiadczenia i dokumenty, takie jak: oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, odpis
z wtasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
- sktada osobno kazdy z Wykonawcow sktadajgcych wspolng ofertg w imieniu swojej
firmy.

daiszym przestqpstwom lub przestqpstwom skarbowym tab nleprawidlowemu postqpowaniu
wykonawcy. Przeplsu zdanfa pierwszego nie stosuje si^, Jeieli wobec Wykonawcy, b^dqcego
podmiotem zblotowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqlu zakaz ubieganla si^ o

udzielenie zamdwienia oiaz nie uplynql okresbtiy w tym wyroku okres obowiqzywanla tego

2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajqcy, uwzglqdniajqc wagq i szczegdlne
okoifcznoici czynu Wykonawcy, uzna za wystaraajqce dowody przedstawlone na podstawie art.
24 ust. B ustawy Pzp.

3.W pizypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust 1 pkt. 19 ustawy Pzp, ptzed wykluaeniem
Wykonawcy, Zamawiajqcy zapewni temu Wykonawcy mozliwosc udpwodnienia, ze jego udziai
w przygotowaniu post^powania o udzielenie zan^owienia nie zakioci kpnkurencji.
4.W ceta skorzystania z instytuqi ^samooczyszczenla", Wykonawca zobowiazany jest do
wypeinienia stosownydl rubryk oswiadcrenia na dtuku stanowiacy^ lal^tznik nr 3 do iivw,
a nast^pnie zgodnie z art 24 ust. 8 ustawy Pzp do ztozenia sl^sownycti dowodow.

1.Wykonawca zgodnie z pizeptsem att22a ustawy Pzp mote w celu potwierdzenia speinlanla
wanrnkdw udziahi w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czeici, polegac na zdolnosciach technicznych lub
zawodowycti lub sytuacji dnansowej lub ekonomkznej innych podmiotdw, dotycz^cych
waninkdw udziata w post^powanlu okreslonych przez Zamawlaj^cego, niezaleznie od
chaiakteru ptawnego l^qcych go z nlm stosunkdw prawnych, z zastrze^eniem art. 22a ust. 4
ustawy Pzp.

2.Wykonawca, ktdry polega na zdolnosdach lub sytuacji innycb podmiotdw, musi udowodnic
Zamawiajacemu, ze realizuj^c zamdwienie, b^dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami tydi
podmiotdw, w szczegdlnosd przedstawiajac zobowi^zanie tych podmiotdw do oddanla mu do
dyspozytji nlezb^dnych zasobdw na potrzeby reallzacji zamdwienia.
3.Z dokumentu, o ktdrym mowa pkt 2 musi wynlkac w szczegdlnosd:
1)zakres dost^pnycti Wykonawcy zasobdw Innego podmiotu,
2)sposdb wykorzystania zasobdw Innego podmiotu, przez Wykonawca, przy wykonywanlu
zamdwienia publkznego,
3)zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia pubtkznego,
4)czy podmlot, na zdolnosdach, ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udziahi w postapowaniu dotycz^cych wyksztalcenia, kwalifikagi zawodowydi lub
doswladczenia, zrealizige ustagi, ktdrydi wskazane zdolnosd dotyczq.

a zostac zhxtone w oryginale podplsanym przez podmlot trzed

5.Zamawiajacy ocenla, czy udost^pnlane Wykonawcy przez Inne podmioty zdolnosd tecbnkzne
lub zawodowe lub kti sytuacja finansowa lub ekonomkzna, pozwalajq na wykazanle przez

Wykonawce spehiiania warunkdw udziahi w post^powaniu oraz bada, czy nie zachodzq wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenla, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3-22 i ust 5 ustawy

Pzp (obllgatoryjne I fakultatywne podstawy do wykluczenla).
6.W odniesieniu do warunkdw dotycz^cych wyksztalcenia, kwaliflkacji zawodowych lub
doswladaenia, Wykonawcy moga polegad na zdolnosciach innych podmiotdw, jesU podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub usiugl, do realizacji, ktorych te zdolno^d sq wymagane.

8.12. Podwvkonawcv.

1.Wykonawca moze zgodnie ;: przepisem art.36a ustawy Pzp powierzyc wykonanie cz^sci
zamowienia podwykonawcy ub podwykonawcom. Wykonawca, ktory zamierza wykonywac
zamowienie przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcom, musi wskazac w ofercie, jak^
cz^sc (zakres) zamowienia wykonywac b^dzie w jego imieniu podwykonawca lub
podwykonawcy oraz podac firimg (nazwg) podwykonawcy lub podwykonawcow. Nalezy w tym
celu wypetnic odpowiedni punkt formularza oferty stanowigcy zat^cznik nr 4 do siwz.
W przypadku braku tej informaqi, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca sam zrealizuje
zamowienie i nie bgdzie korzystat z podwykonawcy lub podwykonawcow przy jego realizaqi.
2.Jezeli zmiana albo rezygnaqa (w trakcie realizaqi zamowienia) z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby: Wykonawca powoiywat si^, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, Wykonawca
jest obowi^zany wykazac Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powoiywat si^ w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia.
3.Zamawiajgcy z^da, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^
juz znane, podat firmy (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) podwykonawcy
lub podwykonawcow i osob do kontaktu z niml, zaangazowanych w wykonanie zamowienia.
Wykonawca zobowi^zany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaqi zamowienia, a takze zobowigzany jest
do przekazywania informaqi na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacjg zamowienia.
4.Jezeli Zamawiaj^cy stwierdzi, ^e wobec danego podwykonawcy zachodz^ podstawy wykluczenia
o ktorych mowa w art. 24 list. 1 pkt. 13-22 oraz ust.5 pkt.l ustawy Pzp (obligatoryjne i
fakultatywna podstawa do I wykluczenia), Wykonawca obowi^zany jest zast^pic tego
podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cz^sci zamowienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania cz{ sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyt e wykonanie tego zamowienia.

9. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST^POWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
1.W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy! Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postgpowania nalezy
ztozyc wraz z ofert^ aktualnelna dzieh sktadania oferty oswiadczenie, zgodnie ze wzorami
wskazanymi w zat^czniku nr 2 i 3 do siwz.
2.Wykonawca, ktory powotuje s^ na zasoby (zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuaqg
finansow^ lub ekonomian^) innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania w zakresie, w jakim powotuje si^ na ich zasoby, warunkow
udziatu w post^powaniu, sktada wraz z ofert^ aktualne na dzieh sktadania oferty oswiadczenia
dla tych podmiotow, zgodnie ze wzorami wskazanymi w zat^cznikach nr 2 i 3 do siwz.
3.W przypadku Wykonawcow ws^jolnie sktadaj^cych ofertg (np. spotki cywilne, konsorqa) nalezy
ztozyc wraz ofert^ aktualne pa dzieh sktadania oferty oswiadczenia, zgodnie ze wzorami
wskazanymi w zat^cznikach nr 2 i 3 do siwz - w przypadku oswiadczenia dla zal^cznika nr
2 - wspolnie przez Wykonawcow, w przypadku oswiadczenia z zat^cznika nr 3 kazdy z
Wykonawcow osobno.

4.Na wezwanie Zamawiajgcego, ^tVykonawca sktada dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego
rozdziatu siwz.

przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie ? przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, ? ttorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

oiwiadaenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zanla z Innym Wykonawc^ nie
prowadz^ do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzlelenle zamowienia. Zamawia^cy
zaleca zlozenie oswiadczenia o przynaleZnosd lub braku przynaleznosd do tej same] grupy
kapitatowe) zgodnle ze wzorem wskazanym w zat^czniku nr 5 do shvz. W przypadku sk^adania
oferty wspoloe] ww. dokument sktada osobno kazdy z Wykonawcow sktada^cydi ofert^ wspdln^
lub petnomocnik w Imieniu Wykonawcdw.
Oswladaenle, o ktdryni mowa w pkt 5 niniezego rozdziatu siwz powinno bye ztozone w
siedzibie Zamawiaj^cego w oryglnale I dostarczooe w kopercie oznaezonej napisem
^Oswiadczenie-grupa kapitakma'.

OFERTA NA DO^TAW^ SAMOCHODtJ OSOBOWEGO
^HWIADCZENIE - GRUPA KAPTTAtOWA"

WO3EW0DZKI INSPEKTORAT TRW^SPORTU
DROGOWEGOW KATOWICACH
40-599 KATOWICE

S. Zamawiaj^cy przed udzieleoiem zamowieola we^vie ^^konawe^! ktuiego o^^rta zostanle
najwyze] oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niZ 5 dnl, aktualnydi na

dzieii ztozenia oswiadczen lub dokumertdw potwierdzaj^eych okdkznosci, o ktdrych mowa w
art.25 ust. 1 ustawy Pzp t|.:

G.I. odpisu z wtasciwego rejestru lub centralne] ewidervjl I informac]i o dzlatalnosd gospodarcze],
jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejeslm lub ewktenql - w celu potwlerdzenla
braku podstaw wykluezema na podstawie art.24 ust.5 pktl ustawy Pzp, w tym rdwnieZ dla
podmiotu trzeclego w sytuacji, okreslonej w pkt 8.5. rozdziahi 8 slwz,
6.2.wykazu wykonanych dostaw, zgodnle ze wzorem wskazanym w zal^czniku nr 6 do slwz.

W przypadku Wykonawcow wspolnle sktadaj^cych ofert^ Wykonawcy skladaj^ jeden wspolny
wykaz dostaw - w celu potwlerdzenla speiniania warunkow udzialu w post^powaniu,

6.3.zd^cia lub foldery handlowe (katalogi) dotycz^e oferowanego modelu samochodu
osobowego zawiera]^^^ inmnivacie o parametracn teenmczno-u^tko^^^ch I wyposaZenlu
samochodu- w celu potwierdzenla, ze oferowana dostawa spetola wymagania okreslone przez
o w zSl^czniku nr 1 do awz.

7.Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzajgcych
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jezeli
Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac za pomocg bezptatnych i ogolnodostgpnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaqi dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
8.W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostgpnosci oswiadczeh lub dokumentow,
w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostgpnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc^ oswiadczenia lub dokumenty.
9.W przypadku wskazania przez Wykonawcg oswiadczeh lub dokumentow na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostgpnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jgzyk polski
wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.
10.W przypadku wskazania przez Wykonawcg oswiadczeh lub dokumentow, ktore znajdujg sig
w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci oswiadczeh lub dokumentow przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowaj w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia
oraz spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego),
korzysta z posiadanych oswiadczeh lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

11.

Dokumenty sktadane przez Wvkonawce maiaceao siedzibe lub mieisce zamieszkania poza
tervtorium Rzeczvpospolitei Polskiei.

11.1. Jezeli Wykonawca ma siedzlbg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 6.1. - sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ctorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednic ze nie otwarto jego likwidaqi ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokument powinien bye w^stawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu
sktadania ofert.
11.2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 11.1., zast^puje si^ je dokumentem zawierajgeym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentaqi, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, admlnistracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgl^du na siedzib^ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym muszg bye
wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SI^ ZAMAWIAJ/^CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
rvierj zawartych w pkt 2 niniejszego rozdziatu siwz, Zamawiajgcy
1. Z zastrzezeniem postanowief)
dopuszcza, aby komunikaqa migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywata sig za
posrednictwem operatora pocitowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (tekst jednolity Dz.(J. z 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za posrednictwem postaiica,
faksu, przy uzyciu srodkow kbmunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) tj.
poprzez pocztg elektroniczng na wskazane adresy skrzynek e-mail: Wykonawcy i
Zamawiajgcego, z uwzglgdnieniem wymagah okreslonych w pkt. od 2 do 18 niniejszego
rozdziatu siwz.
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2. Zamawiaj^cy dopuszcza uzycie Srodkiiw komunlkacjl elefctronkznej w rcwumlenlu ustawy z dnla
18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^, w tym poczty etektronlctne) na
wskazane adresy skrzynek e-mail w zakresie:

1) prtekazywania informaqi z otwarcia ofert wraz z ktfbrmac^^ na tetnat kwoty prteznactone)
2)przesytania przez Wykonawcdw zapytaii dctycz^cydi treid siwz oraz odpowiedzi na te
pytania przez Zamawiaj^cego,
3)ptzesytanla pizez Zamawiajgcego do Wykonawcow wezwaii do uzupetnieii i wyjasnieri oraz
Entormacjl wynikach post^powania,
4)przesytania przez Wykonawcow na z^dame Zamawiajqcego wyjasnlen w sytuacji braku
dost^pnosd drogi faksowej.
3.lezeli Zamawvaj^cy lub Wykonawca prcekazute oswiadoenla, wnloskl, zawiadoraienla oraz
informacje za posredn^twem laksu lub przy uiyclu srodkbw komunlkacjl elektronlcznej w
rozumieniu ustawy ? swiadczeniu ushjg drog^ etektronlczr^, w tym poczty elektronlcznej na
wskazane adresy skrzynek e-mail

kazda ze stron na z^danle drugiej strony nlezwtoonle

po^vterdza fakt Icb oil zymanla4.W przypadku braku potwietdzenla otrzymania wiadomosd przez Wykonawc^, Zamawiaj^cy
domnlema, iz plsmo wyslane przez Zamawlaj^cego na numer laksu lub wskazany przez

Wykonawc^ adres skrzynki e-mail zostalo mu dor^czone w sposdb umoiliwiajacy zapoznanle sie
Wykonawcy z tresd^ pema.

5* W post^pcayanlu oswladczenla ^tlada sl^ w form^ ptsemnei.
6.Oswladczenla, o ktorydi mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 Npca 2016 r. w
sprawle rodzajdw dokumentdw, jaklcb mote i^dai zamawiaj^cy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamdwlenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126},

skladane przez

Wykonawc^ i inne podmioty, na zdolnosdacn lub sytuaql ktorycn polega Wykonawca na
zasadach okreilonych w art 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawcow, nalezy zlozyc
w oryginale.
7.Dokumenty, o ktbrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 Hpca 2016 r.
w sprawle rodzajow dokumentbw, jakich moze z^da^ zamawiajacy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia - inne nit oswiadctenia, o ktorydi mowa w pkt 6,
nalezy zlozyc w oryginaie lub kopii poswiadczonej za zgodno^^ z oryginaiem.
8.Oferte lub o^wiadczenla
motna dostarczyc osobiscie do sekretariatu, w siedzibie
Zamawlajacego - pok. nr 20. W tym przypadku dat^ ztozenla oswiadczenia woli jest data
wplywu plsma do sekretariatu Zamawiaj^ego.
9.Ofert^ sktada si^, pod rygorem niewatnoki, w fotmie pisemnej. Oferte nalety przesta^ za
posrednktwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pootowe, dostarczyc osobiscie lub za po^rednictwem posta^ca.

Ll.W przypadku wezwanla przez Zamawiajgcego do zlotenia, uzupelnlenla lub poprawtenia
oswladczen, dokumentdw lub petnomocnktw, w tryble art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy F^p,

oswiadczenia, dokumenty lub pehiomocnlctwa nalety przedtoty^ (ztoty^/utupelnlc/poprawlc)
w formie wskazanej przez Zamawiajacego w wetwanlu. Forma ta wlnna odpowladac wymogom
wynikaj^cym ze stosownych prtepisow.

13Jakiekolwiek inne zaadresowanie mote wptyn^^ na sklerowanie plsma do ntewtasdwej komorki
organizacyjntg Zamawiaj^cego, co mote spowodowac me zachowanle ustawowych tenninow
z winy wnosz^^cego-

14.Korespondencja, ktora wptyne do Zamawiaj?cego po godzinach jego urz?dowania, zostanie
potraktowana tak, jakby przyszfa w dniu nast?pnym. W przypadku przesfania korespondencjl
przy uzyciu skrzynek e-mail lub innego srodka komunikacji elektronicznej do Zamawiaj?cego po
godzinach jego urz?dowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby przyszla w dniu nast?pnym.

11. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH
POROZUMIEWANIA SI^ Z WYKONAWCAMI

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO

Osobami uprawnionymi przezi Zamawiaj^cego
do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Zamawia
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziatu Administracyjno-Technicznego.
godziny urz?dowania: od poniedziafku do pigtku od godz. 7.30 do godz. 15.30,
pod numerami:
tel.: +48 32 42 88 157,
faks: +48 32 42 88 151,
adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

12. TERMIN ZWiyyZANIA OFERTA
1.Wykonawcy zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 1 ustawy Pzp pozostaj? zwi?zani ofert?
przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z upfywem terminu
skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj?cego moze przedluzyc termin zwi^zania
ofert^, z tym, ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwi^zania ofert^, zwrocic do W/ykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga wniesienia
wadium.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymogi formalne oferty.
1.1.Wykonawcy przedstawiaj^ofert^ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w siwz.
1.2.Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedn^ ofert?.
1.3.Ofert? nalezy sporz?dzic na formularzu oferty zgodnie z wzorem wskazanym
w zal^czniku 4 do siwz. Ofert? nalezy ztozyc w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w j?zyku polskim. Dokumenty lub oswiadczenia sporz^dzone w j?zyku obcym, nalezy sktedac
wraz z ttomaczeniem na j?^yk polski - nie dotyczy oferty, ktora musi bye sporz?dzona w
j?zyku polskim.
1.4.Oferta wraz ze wszystkimi zat?cznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedn?
catosc. Zaleca si?, aby wszystkie strony byfy ze sob? pof?czone w sposob uniemozliwiaj?cy
ich samoczynn? dekompletaq? (np. zszyte, spi?te, zbindowane itp.).
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1.5.Wykonawca mote ztoZyc tylko jedng ofertg. Zamawiajgcy nle dopuszcza skladania ofert
cz^sdowydi w rozumienlu art 2 pkt. 6 ustawy Pzp. Zlotenle przez Wykonawcg wigcej niz
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert
1.6.Oferta mua byd napteana na maszynle do pisania, komputere kib nleScleralnym atramentem.
1.7.Oferta mus! bye podpisana przez osobg/y upowainlong/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie zatgezniki do oferty stanowigce oswladczenie Wykonawcy, muszg byd rdwnlez
podplsane przez osobg/y upowateiongte do reprezentowania Wykonawcy.
1.8.Upowaznienie (pelnomoaiktwo) do podpisania oferty, do poswladczanla dokumentow za
zgodnosd z oryginaieni oraz do parafowania stron nalezy dotgezyd do oferty, o ile nle wynita
ono z dokumentow rejestrowych Wykonawcy. Pekiomocnictwo nalezy dolgczyd w oryglnale

bgdz Kopii, pob^lei dzunej nofenalnle za zgodnosc z

l.lO.Zaleca sl^, aby zapisane strany oferty, wraz z dofgezonymi do nle] dokumentami
I oswiadczeniami byly ponumerowane oraz parafowane przez osob^/y upowazniong/e do
reprezentowania Wykonawcy. w przypadku, gdy Jakakolwlek strona zostanle podpisana
Imleniem i nazwlsklem przez Wykonawc^, parata na tejstronle nie jest juz wymagana.
l.ll.Poiwladczenia za zgodno^ z oryglnatem odpowiednio Wykonawca, podmlot, na ktorego
zddnosdach lub sytuac]! polega wykonawca, Wykonawcy wspolnle ubiegaj^cy slg o udzielenie
zamowjenlg publicznego albo po^aykonawca, w zakresle dokumentow lub o^wigdoen, Idore
kaidego z nich dotyczg-

1.13.Zamawia]gcy mote zgda^ przedstawlenla oryglnafu lub notarislnle po^wiadczone) kopll
dokumentiSw, o kto^ch mowa w rozporzgdzeniu Mlnistra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajgey od wykonawcy
w postgpowanlu o udzielenle zamiJwienla, Innydi niz oswiadczeh, wylgcznie wtedy, gdy
ztoiona kopla dokumentu jest nieczytelna lub budzl wgtpllwosd, co do jej prawdzlwokl

Znak sprawy: WAT. 272.3.4.2018

OFERTA NA DOSTAWE SAMOOfODU OSOBOWEGO
WE OTWIERA^ PRZED TERMINEM 22 listopada 2018 r., godz. 13.00.

: nr tdefonu, faksu, sdres email)

wojewoozw inspektorat
t^ansporto drogowego
wkatowicach
ul. Zeliwna 38
^0-599 KATOWICE

1.15.Wykonawca moze wprow^dzic zmiany lub wycofac zlozong przez siebie ofertg pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed uptywem tlemninu do sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty nalezyjumiescic w kopercie, opisanej jak wyzej w pkt. 1.14. niniejszego
rozdziatu siwz. Koperta dodatkowo musi bye oznaczona okresleniami: ..Zmiana" lub
,,Wycofanie".

1.16.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ijstawy Pzp, nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnicg
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert, w sposob niebudzgey wgtpliwosci zastrzegt, ze nie mogg bye one udostgpniane oraz
wykazat, zatgezajge stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa. Wszelkie jnformaqe stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicg przedsigbiorstwa,
powinny bye zatgezone w o^obnym opakowaniu i opatrzone napisem: Jnformacje stanowigce
tajemnicg przedsigbiorstwa - tylko do wglgdu przez Zamawiajgcego". Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktoryci mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
1.17.W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zamawiajgcy uzna zastrzezone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcg.
1.18. Po otwarciu ztozonych ofert, Wykonawca, ktory bgdzie chciat skorzystac z jawnosci
dokumentagi z postgpowania (protokotu, ofert), musi wystgpic w tej sprawie do
Zamawiajgcego z wnioskiem zgodnie z wymogami okreslonymi w rozdziale 24 siwz.
1.19.Ztozenie oferty jest rownoznaczne z przyjgciem warunkow przetargowych okreslonych
w niniejszej siwz.

2. Zatgczniki do oferty.
Do wypetnionego formularza oferty, Wykonawca obowigzany jest zatgezyc:
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki udziatu
i 2i 3 do siwz.
w postgpowaniu, zgodnie ze wzorami stanowigcymi zatgcznikiinr

2.1. oswiadczenie,

2.2.oryginat dokumentu (np. zobowigzania), ktorego wynika oddanie Wykonawcy do dyspozyeji
niezbgdnych zasobow innych podmiotow na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze
zdolnosci lub sytuaqi innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
2.3.petnomocnictwo lub inne dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat
lub notarialnie poswiadczona kopia) oraz do podpisania innych dokumentow sktadanych wraz
z ofertg, chyba, ze Zamawiajgcy moze je uzyskac w szczegolnosci za pomocg bezptatnych
i ogolnodostgpnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 poz . 570), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty,
2.4. petnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii, do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgeych sig o udzielenie zamowienia, ewentualnie
umowa o wspdtdziataniu, z ktorej bgdzie wynikac przedmiotowe petnomocnictwo,
zatgeionych do oferty dokumentow i oswiadczen na pierwszej stronie
sktadanych w ofercie dokumentow i oswiadczen - wymog zalecany przez Zamawiajgcego
lecz nie wymagany.

2.5. spis tresci wszystkich

Uwaga: Pozostate dokum^nty i oswiadczenia, w tym wymienione w rozdziale 9 siwz,
Wykonawca sktada w terminach okreslonych w siwz lub na wezwanie Zamawiajgcego.
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15. WEJSCE ORAZ TOUCH SKtADANIA I OTWARCIAOFEHT

l.l.Oferty nalezy sktadac (przestac za posrednkZwem operato^ pocztowego, dostarczyc

osobiscie lub za posrednic^^rem poslahca) w siedzibie Zamawlajqcego, w pok. nr 20
znajdiJBoej si? pod adresem:

wojewodzki inspektorattrahspor™ drogowego w katowicach
ul. Zellwna 38,

kod pocztowy: 40-599 Katowice,

WOJEW6DZKIINSPEKTORATTRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH
ul. ieliwna 38,

kod pocztowy: 40-599 Katowice.
- w dnkj 22 llstopada 2018 r., o godz. 13.00.
2.2.Otwarcieofertjestjawne.
2.3.W przypadku otrzymanla przez ZamawlaRcego oferty po terminie podanym w pU. 1.1
nlniejszego rozdzlatu siwz Zamawiaj^cy zgodnie z postanowleniem art. 84 ust.2 ustawy Pzp
iiie zawiadorm lAfykonawc? o ztozeniu ofer^^ po terminis oraz ^^rroo ofert?.

2.6.Podczas ob^^arda kopert z ofertami, Zamawia^^cy poda (odLZyta) Iroi? i nazwisko, rtazw?
^Rrm?) oraz adres (siedzib?) iA^kooaw^^, ktorego oferta jest obanerana, a tal^e in^^rmacje
dotycz^ce ceny oferty, termlnu wykonania zamowienia oraz warunkow piatnosd zawartych
woferde.

2.7.Niezwlocznie po otwardu ofert Zamawia^^cy zgodnie z wymogiem art. 86 ust 5 ustawy
Pzp zamiesci na stronie intemetowej informaqe dotytzace:
1)kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam^wienia,

2)firm oraz adresbw Wykonawcdw, ktdrzy ztozyil oteity w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zambwienia, oktesu gwarancji i wanjnkbw ptatmkl
zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOOU OBUCZENIA CENY OFERTY

1. Oferta musi zawierac t^^n^ cen? brurto przedmlo^^j zamdwtenia, zwan^ dale) wCena ofer^r" lub
.cen^", w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 nvija 2014 r. o Inlormowanlu o cenach

towarow I uslug (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), t). wartosc wyrazon^ w jednostkach pieni?znych.

Morq Zamawiajqcy b^dzie obowiqzany zaptacic wykonawcy za przedmiot zamowienia. W cenie
uwzglgdnia si^ podatek od towarow i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odr^bnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obciqzeniu podatkiem od towarow i
ustug oraz podatkiem akcyzowym.
2.Cena oferty musi bye podanalliabowo i slownie w kwocie brutto w ztotych polskich (PLN), na
formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem wskazanym w zatqezniku nr 4 do siwz, z
doktadnosciq do dwoch znakow po przecinku, zgodnie z polskim systemem ptatniczym po
zaokrqgleniu do petnych groszy, przy czym koiicowki ponizej 0,5 grosza pomija siq, a koricowki
0,5 grosza i wyzsze zaokrqgla si^ do 1 grosza.
3.Cena oferty winna uwzgl^dniac catosc ponoszonego przez Zamawiajqcego wydatku na
sfinansowanie przedmiotu zamowienia. Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany
zostanie przez Zamawiajqcegp, jako btqd, co do formy oferty i nie b^dzie skutkowac jej
odrzuceniem.

4.Podana przez Wykonawc^ cer^a oferty brutto stanowi maksymalny koszt dla Zamawiajqcego w
zwiqzku z realizaqq zamowienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postqpowania, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5.W cenie oferty powinny bye I uwzgl^dnione w szczegolnosci wszystkie naleznosci publicznoprawne z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne
ubezpieczenie w czasie dostawy i instalaqi oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych
nieprzewidzianych prac, nieuwzgl^dnionych w opisie przedmiotu zamowienia w siwz, a
niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia, w tym szczegolnosci:
1)koszty dostawy samochodu,
2)koszty wiqzane z udzielonq dwaranqq i serwisem pogwarancyjnym.
6.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jezeli ztozono ofert^, ktorej wybor prowadzitby do
powstania u Zamawiajqcego lobowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, Zamawiajqcy jw celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug,| ktory miatby obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajqc ofert^, informuje Zamawiajqcego, ay wybor oferty b^dzie prowadzic do
powstania u Zamawiajqcego dbowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw^ (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc
ich wartosc bez kwoty podat^u. Powyzsze dotyczy rowniez wewnqtrzwspdlnotowego nabycia
towarow oraz importu ustug.
7.Jezeli Wykonawca ztozy ofert^, ktorej wybor, prowadzitby do powstania obowiqzku celnego
Zamawiajqcego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyaqcym importu towaru, w celu
dokonania oceny ofert Zamawiajqcy doliczy do przedstawionych w nich cen cto, More miatby
obowiqzek poniesc zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

17. INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MI^DZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
1.Rozliaenia mi^dzy Zamawiajqc rm a Wykonawcq bgdq prowadzone w ztotych polskich (PLN).
2.Zamawiajqcy nie przewiduje ro; litczenia w walutach obcych.
3. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawcow dokumenty, oswiadaenia dotyaqce warunkow
udziatu w post^powaniu zawierajq dane (informacje) w innych walutach niz okreslono to w
siwz, Zamawiajqcy, jako kurs przeliaeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP) z dnia publikaqi ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowieii Publianych. Jezeli w
dniu ogtoszenia nie b^dzie opublikowany sredni kurs walut przez NBP, Zamawiajqcy przyjmie
kurs przeliaeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikaqi
ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowieh Publianych. Jezeli w dniu ogtoszenia nie
b^dzie opublikowany sredni kuns walut przez NBP, Zamawiajqcy przyjmie kurs przeliaeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikaqi ogtoszenia o zamowieniu.
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Zamawiaj^y bed^ torzystai z .Ardiiwunt kurs6w srednidi - tabela A" p
^itemetowym:
http://www.nbp.pl/home.asf7c=/as/ardia.asoc

1.

Kryteria oceny ofert I Idi znatzenie:
t ktyteria oceny oferty wymlenlone

Cena oferty brutto - ,,Cbrr

2.

MB^m

Okres
gwaiancdi
mechankznej na samoch6d

60%

Wzor aiytrtietyczry

20%

System punktacjl

20%

W2n^ atyuyte^czny

-~Gp"

3.

Wartosd

zuiyda

energli

ptzez samocnod ^vWeJ'

2.

Sposib oMiczanla kryterium:

2.1. Kryterium: mm oferty bnrtto - ,Cb" oUioane b^dzie wedtug nastigjujaceijo wzoru
aiytmetyanego:
Cbn = (C kuhi^^ : C ms^^a) x 60 %, ptzy czym l%-l pkt,
it-numer ocenianej oferty,

C-Ikzba punktbw przyznanydi ocenianej ofercle,
CHUNOsz^-najnizsza ceita brutto wsrod wszystkicb wainydi I niecdizuconych
ofert,
Cm^^^^^-oenabnittoocenian^ oferty.

Cena oferty bmtto wlnna bye okreslona zgodnte z zasadami poddanyml w rozdziale 17 siwz. Oferta
z najnizsz^ oene brutto otrzyma maksymalnq ilosf punktow - 60. Pozo^tate oferty zostanq
pt^d^one wg wzoru podanego powy^ej. Wynik b^dzie traktowaoy, jako waite^ punktowa oferty
w kryterium cena bmtto oferty.

Cen^ bmtto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowl^ego z

iwj na Mmodt6d - .Qp- obliczane beetle
tu ponktacjl podanego w tabell B.

Tabela B - Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochod
Zaoferowany okres gwarancji

Nazwa kryterium

Okres gwarancji mechanicznej

Ilosc punktow •

24 miesigce

0,00 pkt.

powyzej 24 miesigcy do 36 miesigcy

10,00 pkt.

powyzej 36 miesigcy

20,00 pkt.

na samochod - ,,Gp"

Okres gwarancji mechanicznej na samochod oznacza, okreslony w liczbie miesigcy termin, w
ktorym Wykonawca zobowigzuje sig udzielic Zamawiajgcemu nieodptatng gwarancj^ mechaniczng
na samochod (silnik i podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne).
Zamawiajgcy wymaga, aby minimalny okres gwarancji mechanicznej na samochod wynosit 24
miesigce. W sytuaqi, gdy Wykonawca nie wskaze w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie
uznana za ofertg z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0,00
pkt za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochod.
Oferta z najdtuzszym okresem gwdranqi mechanicznej otrzyma maksymalng ilosc punktow: 20,00
Pozostate oferty zostang ocenione wedtug systemu punktaqi podanego powyzej. Wynik bgdzie
traktowany, jako wartosc punktowa oferty w kryterium okres gwarancji mechanicznej na
samochod. Oferowany okres gwarancji nie moze bye uzalezniony od wniesienia dodatkowych optat
przez Zamawiajgcego.
mechanicznej na samochod Wykonawca wpisuje do druku
Liczbg miesigcy okresu gwarancji
formularza ofertowego stanowigcego zalgcznik nr 4 do siwz.

Uwaga:
Zamawiajgcy wymaga, aby minima ny okres gwarancji udzielonej na:
1)nadwozie samochodu wynosit nie mniej niz 36 miesigcy,
2)perforaqg nadwozia samochodu wynosit nie mniej niz 72 miesigce.
Oferowany okres gwaranqi nie rjioze bye uzalezniony od wniesienia dodatkowych optat przez
Zamawiajgcego. Liczbg miesigcy okresu gwaranqi na nadwozie i perforaqg nadwozia samochodu,
Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowigcego zalgcznik nr 4 do siwz.

2.3. Kryterium: wartosc zuzyc a energii przez samochod - ,,We" obliczane bgdzie wedtug
nastgpujgeego wzoru arytmetycznego:
Wen = (W nmnizsza : W wykonawcv) X 20 %, przy czym 1%=1 pkt..

nW-

W,WYKONAWCY -

numd ocenianej oferty,
liczba punktow przyznanych ocenianej ofercie,
najnizsza wartosc zuzycia energii wsrod wszystkich waznych
i nieodrzuconych ofert,
wartosc zuzycia energii oferty ocenianej.

Oferta o najnizszej wartosci zuzycia energii wyrazonej w M3/km otrzyma maksymalng ilosc
punktow: 20,00. Pozostate oferty zostang przeliczone wedtug wzoru podanego powyzej. Wynik
bgdzie traktowany, jako wartos^ punktowa oferty w kryterium wysokosc zuzycia energii przez
samochod.
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Wartosc zuiycia energii bedzie oblfczona zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministniw z dnia
10 maja 2011 r. w spiawie innych ni^ cena obowi^zkowych kryteridw oceny ofert w odniesienlu do
niektorych rodzajdw zamdwieh pubiicznydi (Dz.U. z 2011, Nr 96, poz. 559) jako itoczyn
usrednlonego zuzyda paliwa (I/km) w cyklu mieszanym zgodnie z danyml zawartymi w
Swiadectwie homologacji dla oferowanego samochodu I wartosd eneigetycznej paliwa rdwnef

32MJ/I (benzyny).

3.1.Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiaj^cy najpiem dokona oceny ofert, a nasfepnie
zbada, czy Wykonawca, ktbrego oferta zostala oceniona, jako najkorzystnlejsza, nle podlega
wykluczeniu oraz ^pelnla warunki udzlalu w post^powaniu, okreskxie przez Zamawla^^cego
w rozdzlale 8 shvz,

3.2.Po otwardu ofert Zamawiaj^cy, na podrtawie art. 24aa ustawy Pzp, wykona nastepu^ce
czynnosci:
1)ocenl zlozone oferty, stosu^c ptzy^ w slwz kryteria ooeny ofert f wyb^ze wst^pnie ofert^
najkorzystnlejsz^,
2)zbada ofert? pod katem braku ptzestanek do jej odrzucenla,
3)Jeli do oferty dofaaono niepefne dokumenty wymagane na podstawle art. 25 ust. 2 ustawy
Pzp lub zawleraj^oe bf^dy wezwie Wykonawc^ do fch uzupefnienia w wyznaczonym przez
przepisy ustawy Pzp terminie,
4)w przypadku wykrycia omyfek lub powzi^da w^tpfiwo^^i dotycz^cych treki, sposobu
obffezenia lub wysokosd obliczonej ceny wst^pnfe wybranej oferty:
a) poprawi Z^odnje z art 87 ust. 2 ustawy Pzp:
-ocywiste omytki plsarskie (Zamawfaj^cy rozurme, jako omylk^ pfsarsk^ wtdoczn^
bezspom^, niebudz^c^ watpliwosd, pofegajac^ na niezgodnym z zamferzonym,
nlevrtasclwyin bpdz mylnym uzyciu wyrazu lub jego pisowni, albo tez opuszczenlu
jakiegos wyrazu. To kazda niedokladnos^, ktora nasuwa st^ kazdemu tez potrzeby
przepiowadzania dodatkowych badari czy ustaleri),
~ o^ywiste omyfki rachunkowe, z uw^gl^dnieniem konsekwencjf racbunkowycn
dokonanych poprawek (Zamaw^^^cy rozumle jako omytk^ rachunkow^ omyfk^
potegajpca na niezgodnymi z zasadami arytmetyki oblfczeniami rnatematycznyml
w oblkzeniu ceny oferty. 2amawiaj^cy uznaje, iz Wykonawca prawkHowo podal
ten? jednostkowq dla poszczegolnydi elementdw cenotwdrczych oferty),
-Inne omytki pofega^^ce na niezgodnosd oferty z niniejsza slwz, nie^^rodujitoe
Istotnych zmian w tresci ofer^^ (przez inne omytki polegaj^ce na mezgodnosci
oferty ze slwz, niepowodui^cych istotnych zmian w tresci oferty Zamawlaj^cy
rozumle omytki, ktorych poprawienie nie Ingeruje w sposob istotnych w tresc
oferty, t). nlepowodujsce koniecznosd znacz^cej ingerenqi ze stony
Zamawlajacego w tresc ztozonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowie^),
niezwtocznie zawiadamlaj^: o Eym Wykonawc^, ktdrego oferta zostala poprawkma,
b) wezwie Wytonawc^ do udzielenia stosownych wyjasniei) w wyznaczonym terminie,
5)po zabwierdzemu ^^^boru ofeily wst^pnie oceniooeil jako najkorzysbiiejsza zbada ^^y
Wykonawca:
a)podlega wykluczeniu z pos^^powania o udzieleniu zamdwienla,
b)spetnia warunki udziahi w posfepowaniu,

6)

Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawcq, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozeniaj w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
dokumentow potwierdzajqcychjokolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
wymienionych w rozdziale 10 sito,

7)

w sytuacji, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
przedtozy na wezwanie Zamawiajqcego stosownych dokumentow, na skutek czego zostanie
on wykluczony z postqpowana lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiajqcy dokona
ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktaqi w ramach kryteriow oceny ofert
i wezwie kolejnego Wykonawc^, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, do
ztozenia stosownych dokumenthw.

4. Ocena kohcowa:
4.1. Ocena kohcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilosci punktow
otrzymanych przy zastosowaniu nas qpujqcego wzoru:

KO = Cb + Gp + We

Gdzie:
Ko - tqczna ilosc punktow oferty oc^nianej,
Cb- ilosc punktow, jakq otrzymana oferta oceniana za kryterium cena oferty brutto,
Gp - ilosc punktow, jakq otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwaranqi mechanicznej
na samochod,
We - ilosc punktow, jakq otrzymana oferta oceniana za kryterium wartosc zuzycia energii przez
samochod.

Liczba punktow uzyskanych w wyniku zsumowania punktow za ww. kryteria stanowic b^dzie
podstawq wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod ofert niepodlegajqcych odrzuceniu.
Zamawiajqcy wybierze Wykonawcq ktorego oferta uzyskata najwiqkszq ilosc punktow.

4.2.W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieh
dotycz^cych oswiadczeh i dokumentow oraz tresci ztozonych ofert.
4.3.Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez Zamawiaj^cego oswiadczeh lub dokumentow, lub ktorzy nie ztozyli petnomocnictw albo,
ktorzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty zawieraj^.ee bt^dy, lub ktorzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozeni^ w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceni^i albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone
na wezwanie Zamawiajqcego Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spetnienie
przez Wykonawc^ warunkow udziatu w post^powaniu oraz spetnienie przez oferowane dostawy
wymagah okreslonych w siwz nie pozniej niz w dniu, w ktorym uptynqt termin sktadania ofert.
4.4Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz^sci sktadowe, wydajq si^ razqeo niskie w
stosunku do przedmiotu zamowienia i budzq wqtpliwosci Zamawiajqcego, co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajqcego
lub wynikajqeymi z odrqbnych przepisow, Zamawiajqcy zwroci siq o udzielenie wyjasnieh, w tym
ztozenie dowodow, dotyczqeych wyliczenia ceny lub kosztu, zgodne z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
4.5.Obowiqzek wykazania, ze oferta nie zawiera razqeo niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4.6.Zamawiajqcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktory ztozy ofertq niepodlegajqcq odrzuceniu i
ktora zostanie uznana za najkorzystniejszq tj. uzyska najwiqkszq liczb^ punktow przyznanych
wedtug kryteriow wyboru oferty okreslonych w rozdziale 19 siwz.
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4.7Jezeli nle moina wybrac najkorzystnlejszej oferty z mvagi na to, ze dwle lub wi^cej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryterfdw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrdd tych ofert wyblera ofert^ ^ najnizsza cena lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszde, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcdw, ktdrzy
zlotyli te oferty, do ztozenia w temiinie okresbnym pro? Zamawiafecego ofert dodatkowych.
4.8.ZamawiaJacy powladomi o wyniku przetargu przesylajqc zawiadomienle wszystttm
Wykonawcom, ktdrzy ztoiyli oferty na wskazane skrzynki e-mail oraz poprzez zamieszczenie
informacjl o wyborze oferty najkoizystnie^sze] w miejscu publkznie dost^pnym w swqjej
siedzlbie, a tak^e na slrone intemetowej.

4.11.Zamawlaj^cy zgodnie z po^tanowenlem art. B9 ustawy Pzp odrzud ofert^, ^etoli:
1)jest niezgodna z ustawa Pzp,
2)jej tresc nle odpowiada UeSa siwz, z zastrzezenlem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
3)je) zlozenie stanowl czyn nleu^dwej konkurencjl w rozumienlu przeplsow
o zwatzaniu nieuczciwej konkurencjl,
4)zawlera raz^co nlska ce^ lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
5} zostala ztozona przez Wykonawc^ wykluczonego z udzlaki w postopowanlu
o udzlelenle zamowienla lub mezaproszonego do sktadania ofert,
6)zawlera bfedy w oblkzeniu ceny lub kosztu,
7)Wykonawca w temiinie 3 dm od dnia dor^czenia zawiadomienla nie zgodzlf si^ na
poprawienie omylkl, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 ptt. 3 ustawy Pzp,
8)Wykonawca nie wyrazk zgody, o ktdrej mowa w ait 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedhizenle terrmnu zwiazenia ofert^,
9)wadium nie ^ostato wnieskxie lub zostato wniesione w sposdb nleprawkJtowy, jeieli
Zamawiaj^cy Z^dat wniesienia wadium,
10)oferta wariantowa nle spetnia mlnlmalnydi wymagan okreslonych pizez
Zamawiaj^cego,
11)jej pizy^^cie naruszatoby bezp^^czeiistwo publlczne lub Istotny interes bezpieoe^stwa
paiistwa, a tego bezpieczeiistwa lub intetesu nie moina zagwarantowac w inny
sposob,

12)jest niewaina na podstawie odr^bnych pizepfcdw.
4.12.Zamawiaj^cy zgodnie z postanowienlem art. 93 ustl ustawy Pzp uniewaznl ninlejsze

postopowanie jezeli:
1)nie ztozono iadnej oferty niepodlegaj^c^j odrzuceniu, z zastizeieniem pkt. 2,
2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnlzsz4 cen^ przewyzsza kwot^, kto^^.
Zamawiajacy

zamlerza

przeznaczyc

na sfinansowanie zamdwienia,

diyba

ze

zamawiaj^y moze zwigkszyc to kwot^ do ceny najkorzystniejszej oferty,
3)w przypadkach, o ktdiych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
4)wystapito istotna zmiana okolicznosd powoduj^ca, ze prowadzenie postopowania lub
wykonanie zamdwienia nie leiy w interesie publlcznym, oego nie moina byto
wczesniej przewidziec,
5)postopowanie obarczone jest ruemoillwa do usunk^cia wada uniemoiliwiaj^a
zawarcie niepodlegajacei uniewainieniu umowy w sprawie zamdwienia puUkznego.

19. INFORMAOE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEtNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.Umowa zostanie zawarta w formie pisemne], pod rygorem ]e] niewaznosci z wybranym
Wykonawcg zgodnie z terminem okreslonym w art. 94 ustawy Pzp.
2.O doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy powiadomi wybranego Wykonawcg
niezwtocznie po vyyborze oferty nhjkorzystniejszej.
3. Zawarcie umowy na realizacjg przedmiotu zamowienia nastgpi, z zastrzezeniem pkt. 4
w siedzibie Zamawiajgcego w sposob ustalony indywiduainie z wybranym Wykonawcg.
4. Zawarcie umowy moze nastgpk takze w ten sposob, ze Zamawiajgcy przesle Wykonawcy
wypelniong i podpisang umowg w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odesle
podpisane egzemplarze w mozliwte najwczesniejszym terminie Zamawiajgcemu.
5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcg niestawienie sig w wyznaczonym terminie do
podpisania umowy uznaje sip za Ddstgpienie od zawarcia umowy, co upowaznia Zamawiajgcego
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 147 ust.l ustawy Pzp nie zgda wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

21. ISTOTNE DLA ZAMAWlAl/yCEGO POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANE1 UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Szczegotowe warunki, na ktoryct Zamawiaj^cy zawrze umow^ w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego okreslone zostaty w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatgcznik nr
7 do siwz.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany iawartej umowy nast^pujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
danych osob wyznaczonych do kontaktow lub zmiany danych adresowych
2) zmiany
i rejestrowych Stron umowy[

3)
4)

zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznosc wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepisow prawa,
zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niz zaoferowany
przez Wykonawcg w oferce i spetniajgcy wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia - w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze zaproponowany przez
niego w ofercie samochod r ie jest dostppny na rynku w wyniku zakohczenia jego produkcji
lub wycofania ze sprzedazy.

3. W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku od towarow i ustug, umowa nie
ulegnie zmianie w zakresie wysokosci tgcznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia.
4. Zmiany umowy nie b^dg skutkowac zwipkszeniem wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu zamowienia.
5. Zgodnie z art. 144 ust.l ust^wy Pzp zakazuje sig zmian postanowieh zawartej umowy
w stosunku do tresci ofert , na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzezeniem pkt.1-6 ust.l art. 144 ustawy Pzp.
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22. ZWROT KOSZTdW UDZIAfcU W POST^POWANIU

2. ZamawiaJ^Y nie przewidiije zwrotu kosztbw udziahj w post^powaniu.

23. POUCZENIE O gRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ^CYCH WYKONAWCY
W TOKU POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAH6WIENIA

2.Srodki ochrony prawnej okre^kme w dziale Vt ustawy Pip przystogujg Wykonawcy, a takze
innemu podmiotowi, jeZeli ma lub miat inters w uzyskaniu danego zamdwtenia oraz poniosl lub
moze poniesc szkodg w wynlku naruszenia przez Zamawlajacego przepisow ustawy Pzp.
3.Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia ? zamowieniu oraz siwz, pctystuguja rdwniez
organizaQm wpisanym na list^ organizacji uprawnionydi do wnoszenia srodk6w odirony
prawnej, prowadzon^ przez Prezesa Urz^du Zamowteh Publicznydi.
4.JeZeil warto^ zamowienla jest mniejsza niz kwoty okreikme w przepUach wydanydi na
podstawie ait. 11 ust. 8, odwolanie przyskiguje wyl^znie wobec czynno^d:
1) wyboru trybu ne^ocjaqi bez ogtoszenia, zamowienia z wolnej n^fci lub zapytania o cen^;
2} okreslenia warunkdw udzialu w post^powanlu;
3} wykluczema odwohijacego z po^^powania o udzielenle zamowienia;
4)odrzucenia oferty odwotujacego;
5)oplsu przedmiotu zamowienia;
6)wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.Odwotanle wnosi si^ w terminie 5 dnl od dnia przeslania innarmaqi o ^^ynnosd Zamawiajacego
stanowiacej podstaw^ jego wnlesienia, - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art.
180 ust. 5 zdanie drugle ustawy Pzp albo w terminie 10 dm, - jezeli zostaly przeslane w inny
sposob.

6.Odwolanie wobec trescl ogtoszenia o zamowieniu oraz wobec postanowiert siwz, wnosi sl^
w terminie 5 dnl od dnia pubiikaqi ogtoszenia w Biuletynle Zamdwiefi Publicznycti lub
^mieszczenia siwz na sUonie IntemebDwej.

7.Odwolanie wobec czynnoscl innycfi niz okreslone w pkL 5 i 6 wnosi si^ ^ terminie 5 dni od
dnia, w ktdrym powzi^to lub prry zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powz^c
wiadomosc 0 okollcznosciadi sfanowlacycb podstawg jego wnlesienia.
8.Odwotanle przystoguje wyfcyznie od niezgodnej przepisaml ustawy czynnogd Zamawiaj^ego
podj^tej w post^powaniu 0 udzlelenie zamowienia lub zaniechania czynno^i, do ktdrej
Zamawlaj^cy jest zobowiqzany na podstawie uslawy.
9.Odwolanie powinno wskazywac czynno^i lub zaniechanle czynnosd zamawiajacego, ktorej
zarzuca si= nlezgodno^c z przepisaml ustawy, zawierac zwi^zle przedstawlenie zarzutow,

okreslac tadanie oraz wskazywaC okolianosd laktyczne i prawne uza^adniajace wnieslenie
odwoiania.

10.Odwolanie wnosi sto do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postad
papierowej albo w postad elektronkznej, opatrzone odpowiednto wlasnor^^nym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem el

2) uiszczono wpis (wpis uiszcza sia najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia
odwotania, a dowod jego uiszczenia dot^cza sia do odwotania).
12.Odwotujacy przesyta kopia odwotania Zamawiajacemu przed uptywem tenninu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sia z jego trescia przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sia, iz iZamawiajacy mogt zapoznac sia z trescia odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.
13.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postapowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
14.W postapowaniu toczacym sialwskutek wniesienia skargi stosuje siQ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postapowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 1822) o apelacji, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej. Jezeli koniec
terminu do wykonania czynnosci przypada na sobota lub dzieii ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastapnegoipo dniu lub dniach wolnych od pracy.
15.Skarga wnosi sia do sadu wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doraczenia
orzeczenia Izby, przesytajace jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
16.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarga moze wniesc takze Prezes Urzadu
Zamowien Publicznych. Prezes Urzadu Zamowien Publicznych moze takze przystapic do
toczacego sia postapowania. D6 czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzadu Zamowien
Publicznych stosuje sia odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postapowania cywilnego o prokuraturze.
17.Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierac oznaczenie zaskarionego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiazte ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmiang
orzeczenia w catosci lub w czafci. W postapowaniu toczacym sia na skutek wniesienia skargi
nie mozna rozszerzyc zadania odwotania ani wystapowac z nowymi zadaniami.

24. POSTANOWIENIA DOTYCZACE JAWNOSCI
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

PROTOKOtU

POST^POWANIA

1.Uczestnicy postapowania maja prawo wgladu do tresci protokotu postapowania, ofert od chwili
ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postapowania, za wyjatkiem dokumentow stanowiacych
zataczniki do protokotu (jawne po zakohczeniu postapowania) oraz stanowiacych tajemnica
przedsiabiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych
przez uczestnikow postapowania.
2.Zatacznikami do protokotu pastapowania sa w szczegolnosci: oferty, opinie biegtych,
oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje sktadane przez
Zamawiajacego i Wykonawcow oraz umowa w sprawie zamowienia publicznego.
3.Udostapnienie dokumentow odbywac sia badzie wg ponizszych zasad:
1)Zamawiajacy udostapnia wskazane dokumenty na wniosek,
2)przekazanie protokotu lub i zatacznikow nastapuje przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail poczty elektronicznej.
4.W przypadku protokotu lub zatacznikow sporzadzonych w postaci papierowej, jezeli z przyczyn
technicznych znaczaco utrudnione jest udostapnienie tych dokumentow przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, w Szczegolnosci z uwagi na ilosc zadanych do udostapnienia
dokumentow, Zamawiajacy wskaze inny sposob, w jaki moga bye one udostapnione.
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i. W sprawach meuregulovranych zastosowanie mdjq przepi^r ustawy Pzp oraz rozporzqdzenla
Mlnlstra Rozwoju z dnia 26 lipra 2016 t. w sprawte pratakohi post^powania o udzfelenie
zambwienia pubhcznego (Dz. U. z2016 poz. 1128).

25. POSTANOWIENIA POTYCB^CE OCHROHV DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajqcy, zgodnle z art. 13 ust 1 i 2 rozporzqdzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwletnia 2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku
z przetwarzanietn danydi osobowydi i w sprawie swobodnego przeplywii takich danych oraz
ucbylenia dyrektywy 9S/46/WE (ogblne rozpoiz^dzente o^hronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dale) ,RODO", informuje, ie:

1.adrainistratoFem Pani/Pana danych osobowych jest Slqski Wojewodzki Inspektor Tiansportu
Drogowego, adres: 40-599 Katowice, ul. ^eHwna 38,
2.w zakiesle przetwarzania danych osobowych mozna si^ kontaktowac z wyznaczonym

inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewodzki Inspektorat Transpoitu
Drogowego, adres e-mail: biuro@katewice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150*,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwaizane b^dq na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu
^wiazanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pod na^wa ^Dostawa
samochodu osobowego* nr post^powania WAT. 272.3.4.2018 prowadzonego w bybte
przetergu nieogramczonego,
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^da osoby lub ^odiilioty, ktotym udost^pniona
zostanie dokumentacja post^iowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych {Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), date)
^istawa Pzp",

5.Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane, zgodnte z art 97 ust 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzietente zamowienia, a jezeli czas trwanla
umowy przekracza 4 lata, okres przediowywania obejmuje caly czas trwania umowy,
6.obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych
Jest wymogiem ustawowym okreslonym w przeplsach ustawy Pzp, zwlqzanym z udziatem w
post^powaniu o udzielenie zambwienia publkznego; konsekwenqe niepodania okrestenydi
danych wynikajq z ustawy Pzp,

posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostexr do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych,
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych",
-na podstawie art 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkbw, o kterych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
-prawo do wntestenia sfcargl do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Panl/Pan, Ze przetwarzante danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO,
nie przyshiguje Pani/Panu:
-w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit- b, d lub e RODO prawo do usuni^ba danyth osobowych,
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Wviasnienia:
*informacja w tym zakresie jest wymagana, je zeli w odniesieniu do danego administrators tub podmiotu przetwarzajqcego
istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ex hrony danych osobowych.
**skorzystanie z prawa do
sprostowi>ania nie mote skutkowad zmian^ wyniku post$powania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zm^^i1/73 postanowieft umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote
naruszad integrainoSci protokofu orazjego zi•.aiacznikOw.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w cetu zapewnienia
korzystania ze ^rodkow ochrony prawnej tub v celu ochrony praw innej osoby fizycznej tub prawnej, lub z uwagi na watne
wzgl^dy interesu publicznego Unit Europejskh >j tub pafistwa cztonkowskiego.

26. LISTA ZAtACZNIKOW DO SIWZ
Wymienione nizej zat^ezniki stanowi^ integral^ cz^sc siwz:
1)Opis przedmiotu zamowienia - ZU^\CZNIK NR 1.
2)Wzor oswiadczenia Wykonawcy sk+adanego na podstawie art. 25a ust.l ustawy Prawo zamowieh
publicznych o spe^nianiu warunkiw udzialu w post^powaniu- ZAt^CZNIK NR 2.
3)Wzor oswiadczenia Wykonawcy skladanego na podstawie art. 25a ust.l ustawy Prawo
zamowieh publicznych o braku podstaw do wykluczenia z post^powania - ZAU\CZNIK NR 3.
4)Wzor formularza ofertowego- ZAtACZNIK NR 4.
5)Wzor oswiadczenia Wykonawcy v^ sprawie grupy kapitatowej - ZA^ACZNIK NR 5.
6)Wzor wykazu wykonanych dostayv - ZAtACZNIK NR 6.
7)Istotne postanowienia umowy (ogolny wzor umowy)- ZAtACZNIK NR 7.

Katowice^ dn. 14 listopada 2018 r.

NACZELMlif WYDZIAIU
Ad m I n Istr acyj no-Tech nlcznego

Andrzej JJAWORSKI
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WAT.2723^.2018ZAt^CZNIK HR1 do dwi

Przedmlotem zarndwlenia publlcznego piowadzonego w ttybie ptzetargu nleogtaniczonego
jest dostawa 1 szt. nsbrycznle nowego, wyprodukowanego w 20 IS t., samocnodu
osobowego zwanego dalej jako samochdd, ktdrego parame*ry techniczno-uzytkowe
m opisi or^z w t^bdi C PirH^SzCQO zA^ik
Samochod ma spehiiac wymagania przeptsow:

a)ustawy z dnla 20 czenvca 1997 r. Prawo o rudu drogowym {tekst jednollty z Dz, U.
2017 poz. 1260),
b)rozporz^dzenia Ministra Infrastmktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprame warunkdw
technicznych pojazdow oraz zakFesu idi niezb^dnego wyposazenla (tekst jednollty Dz.
U. 2016, poz.2022).
O^^rawany samoch^d powlnten by wolny od wad flzytznytb • prawnych, a takze praw
osob trzeoch. Za wszdne t^entualne rosz^enia osob bzedcn skletowane do samocbodu

Wykonawca ponosi pe^nq odpowiedzlalnosc.

Dte oterowanego samochodu wykonawca miisi posiada^ swiadectwo homologac)l
gwarantuJac^ rejestracji^ samochodu, Jako osobowy dla Ik^by przewozonych osob nle
mnlejszej nlz 5 - wydane zgodnle z rozporz^dzeniem Ministra Transpoftu, Budownktwa i
Gospodaiki Moiskle) z dnia 25 marca 2013 i. w spiawie homologacii typu pojazdow
samochodowych I pizyczep oraz Ich przedmlotow wyposaiefila lub cz^cl (tekst jednollty
Dz. U. z 2015 r., poz. 1475).

Tabela C- Parametry technicznol-uzytkowe i wyposazenie samochodu osobowego

SAMOCHOD OSOBOWY - ILOSC 1 SZT.
.L -..;,'-

Samochod fabrycznie nowy, rok produkcji: 2018
Dopuszczalna masa catkowi a: nie wi^ksza niz 3,51
Kierownica po lewej stranie.

dtuc osc catkowita samochodu - minimalnie: 4600 mm

Wymiary
samochodu

szenokosc catkowita samochodu bez lusterek bocznych
- m nimalnie: 1800 mm

1.4.

wysikosc catkowita samochodu bez obci^zenia
- minimalnie: 1460 mm

odlegto^c mi^dzy osi^ przedni^ i tyln^ - minimum: 2640 mm

' 2.

NADWO2IE

2.1.

Rodzaj: osobowy, kombi zgqdnie z homologacj^, 5 - drzwiowy

2.2.

Ilosc miejsc siedz^cych - 5. tosc miejsc siedz^cych musi wynikac z homologacji pojazdu.

2.3.

Kolor nadwozia: ciemnoziel^ny lub biaty, dopuszczalny lakier metalizowany lub perlowy.

!: 3.

SILN1K I UKLAD NAP^DOWY

3.1

Silnik benzynowy z turbodotadowaniem zasilany benzyn^ bezotowiow^.

3.2.

Moc w KM minimum: 140 KM

3.3.

Pojemnosc silnika minimum: 1350 cm3

3.4.

Sposob przenoszenia nap^du: nap^dzana os przednia

3.5.

Skrzynia biegow: manualna, 6-cio biegowa.

3.6.

Spetnianie przez silnik normy emisji spalin EURO 6.

^^as
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. 4.

UKLAD HAMULCOWYIKIEROWNICZY

4.1.

Uklad kierowniczy ze w^pomaganiem.

4.2.

Kolumna kierawnicy z mozllwosci^ regulacji co najmniej w plaszczyznie pionowej.

4.3.

System zapobiegajacy blokowaniu koi podczas hamowatiia.

Fr~"

: 5.

D0D4TK0WE WYPOSAZEME

k^
5.1.

A^toala-m.

5.2.

Centratny zamek oa wszystkle drzwi stetowany dro^a. radiowa z pibta w kluczyku.

5.3

Drug! zapasowy kluczyk z pitotem.

5.4.

Blokada przedwuruchomieniowa: Immoblllser.

5.5.

Regulaqa foteli przednlch.

5.6.

Kllmatyzacja dwu^tretowa.

5.7.

Poduszka powletrzna dla kierowcy i pasazera.

s..

Wszystkie miejsca siedz^ce dla pasazerow w pojezdzle ptzednie i tylne wyposazone w regulowane
zagk^wki oraz •h trzypunklowe pasy bezpieczenstwa.

5.9.

Zderzaki w kolo rze nadwozia.

5.10.

Inslalac^a radiowa skladai^ca $\^ z radiocxltwarzacza CD oraz gtosnikow.

5.11.

Elektryczne tegalowarie 1 sktadane lusterka boczne.

5.12.

Elektryczne sterovyanie szyb ptzednich.

5.13.

Przednie swialta przeciwmgtowe.

5.14.

5.15.

Dzielone tylne siedze^la.

5.16.

Oswietlenie wn^trza.

5.17.

Tapkerka siedzen w ciemnej tonaqi odporna na zuiyde i zabrudzenia.

S.1B.

Wykladzina podto^owa 1 dywanlkl w ciemnej tonaqi.

5.19.

Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasazerow.

5.20.

Fabryczna nawigaqa.

5.21.

Zatozone zimowe opony 16

5.22.

Dodatkowy komplet 4 koi z oponami letnimi 16" na felgach aluminiowych.

na felgach stalowych wraz z kotpakami.

W przypadku samochodu osbbowego posiadajpcego system ,,startystop" zamawiajpcy wymaga, aby
5.23.

zaoferowany samochod posipdat funkqp dezaktywaqi (wyipczenia) systemu.

GWARANCJA I SERWIS

6.1.

Zamawiajpcy wymaga minimum jednp autoryzowanp staqp obstugi samochodu (ASO) na terenie
miasta Katowice lub w miej^cowosci w promieniu 20 km liczpc od granic administracyjnych miasta
Katowice.

Gwaranqa mechaniczna (silhik i podzespoty mechaniczne, elekttyczne i elektroniczne) - nie mniej
6.2.

niz 24 miesipce. Oferowarjy okres gwaranqi nie moze bye uzalezniony od wniesienia przez
Zamawiajpcego dodatkowyejh opiat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej staqi obsiugi
pojazdow (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowosci w promieniu 20 km liczpc od
granic administracyjnych mipsta Katowice.

6.3.

Gwaranqa na nadwozie (cz^sci blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niz 36 miesi^cy. Oferowany
okres gwaranqi nie moze bye uzalezniony od wniesienia przez Zamawiaj^cego dodatkowych opiat.
Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej staqi obsiugi pojazdow (ASO) na terenie miasta
Katowice lub w miejscowosci w promieniu 20 km, liczgc od granic administracyjnych miasta
Katowice.

6.4.

Gwaranqa na perforaq^ nadwozia - nie mniej niz 72 miesipce. Oferowany okres gwaranqi nie
moze bye uzalezniony od Wniesienia przez Zamawiajpcego dodatkowych opiat. Serwis pojazdu
realizowany w autoryzowanej staqi obsiugi pojazdow (ASO) na terenie miasta Katowice lub w
miejscowosci w promieniu 20 km liczpc od granic administracyjnych miasta Katowice.

DODATKOWE WYMAGANIA
7.1.

Oferowany samochod osoboWy powinnien posiadac homologaqp na przewoz 5 osob, umozliwiajpcp
zgodnie z obowipzujpeymi pitzepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium RP.

7.2.

Oferowany samochod osobqwy musi pochodzic z ofiqalnych kanaidw dystrybucyjnych producenta
obejmujpeych rynek Unii Europejskiej, zapewniajpeych w szczegolnosci realizaqp uprawnieii
gwarancyjnych.

7.3.

Elementy wchodzpee w sktad przedmiotu zamowienia w dniu skiadania ofert nie mogp bye
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkqi lub sprzedazy.

8.

DODATKOWE DOKUMENTY

8.1.

Instrukqa obsiugi w jpzyku |bolskim, ksipzka gwarancyjna.

8.2.

Komplet dokumentow do

zarejestrowania samochodu osobowego zgodnie z przepisami
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WAT.272.3.4.2018

ZAtACZNIK NR 2 do siwz

(piea^c WYKONAWCY)
Do:

WOJEWODZKIINSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych dotycz^ce spetniania warunkow
udziatu w post^powaniu

Ja:
(wpisad czylelnie ii v^ I nazwisko. podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentuj^c Wykonawc^:

(wpisad pein^ nazw^ (firm^) Wykonawcy, i dras siedziby, nr tel., nr faksu, adras skrzynki e-mail, w przypadku sktadania
oferty przezz podmioty wyst^puj^ce wspdln, a podad nazwy (firmy) i dokiadne adresy wszystkich podmiotdw sktadaj^ych
wsp6ln^ ofert^, w zaletno^d od podmiotu 'pisad: nrNIP/PESEL, nrKRS/CEiOG)

jako:

(wp sad zajmowane stanowisko sluZbowe)

na potrzeby post^powania o udzieleiie zamowienia publicznego pod nazw^ ,,Dostawa samochodu
osobowego", prowadzonego przez V/ojewddzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
pod numerem WAT.272.3.4.2018 os wiadczam/y*, co nast^puje:

WFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:"''
Oswiadczam/y*, ze spetniam warunki udziatu w post^powaniu okreslone przez zamawiaj^cego
w rozdziale 8.3. druku specyfikaqi is otnych warunkow udziatu w post^powaniu.

. dnia.
(miejscowodd)

(czytalny podpis - imip i nazwisko osoby
upowainionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Oswiadczam/y*f ze w celu wykazanta spe^niania warunkow udziaJu w post^powamu, okreslonych

pfTcz zdi i iswia^cc^o w rozdzialc 8>3i druku 5pc^fikac|j istotnych warunkow udziatu
w post^nwanlu polegam na zasobach nast^pu^ego/ych^ podmkXu/^w*:

Oiwiadczam/y*, te wszystkle Informacje podane w powyzszydi oswiadezenladi s^ aktualne
i zgodne z prawd^ oraz zoslaty przedstawkxie z pehi^ swiadomosd^ kocisekwencj! wprowadzenia
w bt) przy pnedstawianki inlbnnacjr.

WAT.272.3.4.2018

ZAtACZNIK NR 3 do siwz

(piecz^c WYKONAWCY)
Do:

WOJEWODZKIINSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach

Oswiadczenie Wykonawcy ski dane na podstawie art.25a ust.l ustawy z dnia
19 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych dotycz^ce przeslanek wykluczenia
z posb^powania

Ja:

(wpisad pefnq nazw^ (Ttrmq) Wykonawcy, dres siedziby, nr tet., nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku skladania
ofeity przez podmioty wyst^puj^e wspdlni podad nazwy (finny) i doktadne adresy wszystkich podmiotdw skladai^cych
wspdln^ ofert^, wv zalezno^ci od podmiotu v pisad* nrNIP/PESEL, nrKRSfCEiDG)

jako:

(wp sad zajmowane stanowisko skjibowe)

na potrzeby post^powania o udziele lie zamowienia ipublicznego pod nazw^ ..Dostawa samochodu
osobowego", prowadzonego przez

'ojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

pod numerem WAT.272.3.4.2018 c

viadczam/y*, co nast^puje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
Oswiadczam/y*, ze nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy Pzp.

z

post^powania

na

podstawie

Oswiadczam/y*, ze nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

z

post^powania

na

podstawie

dnia....
(miejscowo^^)
(czytelny podpis - imi^ i nazwisko osoby upowatnionei
do reprezentowania Wykonawcy)
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Oswiadczam/y*, ie zadiodz^ w stosunku do mnle podstawy wykluczenia z post^powania na
podstawie artustawyPzp

3e*Mxze4nie oiwiadczam, ie w zwi^zku z ww. okoKznoki^ na podstawle art. 24 ust 8 ustawy

Pzp podj^tem/pocl^l^my* nast^pujace ^rodki naprawae:

.dnlar.

- T

Oswiadczam/y^, ze w stosunku do nast^pujacego/ych" podmlotu/tdw-, na kt6rego/ych zasoby
powohjp^ si^ w ninic^szyni post^powaniu^ tj.:

.podstawy wykluczenia z post^powania o udzietenfe zamowienia.

O ZASOBY POWOUJJE SI^ WYKONAWCA:
Oswiadaam/y",

ie w stosunku

podwykonawc^/ami*:

do nast^puj^cego/ych

podmiotu/tow*,

(podaC pe/nq nazwQ/firm^, adras, a fcftfo w zaletmSd OH podmiotu: NIP/PESEL, KRSSCEiDG)

nie zachodz^ podstawy wykluczenia; post^powania o udzielenie zamowienia.

..... dnia.
(miejscowoSd)
(czytelny podpis - imi^ i nazwisko osoby upowatnionaj
do raprazantowania Wykonawcy)

jDSWIADCZENIED0T2y^CEP0DANYCHINF0RMACJt:

"•*"•—"

"|

Oswiadczam/y*, ze wszystkie infoimaqe podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne
i zgodne z prawd^ oraz zostaty prze ^stawione z petn^. swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia
zamawiaj^pego w bt^d przy przedsta vianiu informaqi.t

'

.dnia.
(miejscowoi^)

(czytelny podpis - imi^ i nazwisko osoby opowatnionei
do taptazentowania Wykonawcy)

Uwaai:
*-niepotRebneskreslk
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WAT.272.3.4.2011

ZAtACZNIK NR 4 do SIWZ

wojew6dzki inspektorat
transportu drogowego
wKatowloKh

^eny final podntaly ^y^tfifii^ wsp^n* poOtd naiwy (tmyl i ^Msdn^ ^tny voziMUcii
^/afi&n^^ofof^^, wxalotiiD^ciaIpodtrvotavi^i5arrNlFypE5ELKRS'C&DG)

na potrzeby pos^mwania o udHetenie zamowienia puUlcznego pod nazwq JJostavra samochodu
osobowego", prowadzonego przez Wp}ewidzW fnspektorat Transportu Drogowego w Katowkadi
pod numerem WAT.272.3.4.2018 o^wiadczam/y*, oo nast^>ute:

ostawywteimlr*; do dnia: 21.12.2018 r.

2)

z okresem gwarancji media nicznej na samochod ^Gp":miesi^cy.

3) o wartosd zuzycia energii przez samochod ,,We":
MJ/km
(otrzymany jako iloczyn usredntanego zuzycia paliwa (I/km) w cyklu mieszanym zgodnie z
danymi zawartymi w swiadectwie homologaqi dla oferowanego pojazdu silnikowego i
wartosci energetycznej paliwa rownej 32MJ/I (dla benzyny),

4) o ponizszych parametrach techniczno-uzytkowych, wyposazeniu oraz zabudowie:

Marka samochodu osobowego (producent):
Model, typ, wariant, wersja i nazwa handlowa samochodu:

Ilosc-lszt.

Lp.

1
1.

Wymagany parametr

Oferowany parametr

techniczno-uzytkowy

techniczno-uzytkowy

PO3AZD SAMOCHODOWY
Samochod fabrycznie nowy, 3k produkqi 2018.

Samochod fabrycznie nowy:

(tak, nie- wpisac wtasciwe)
1.1.

Rok produkcji:

1.2.

Dopuszczalna masa catkowitz : nie wi^ksza niz 3,51.

Dopuszczalna masa cafkowita:..

Kierownica po lewej stronie.

Kierownica po lewej stronie:

1.3.

(tak, nie- wpisac wtasciwe)

dtugosc ca kowita samochodu minimalnie: 4600 mm

dtugosc catkowita samochodu:

catkowita samochodu
bez lusterel bocznych minimalnie: 1800 mm

szerokosc catkowita samochodu bez lusterek

wysokoscs imochodu bez
obci^zenia
minimalnie 1460 mm

wysokosc samochodu bez obci^zenia:

szerokosc
1.4.

Wymiary
samochodu
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bocznych:

J

odl^gtoi^ mt^dzy osiq przedni^ i

odlcQlosc mi^dzy osi^ prz^dni^ i tyln^-

lyln^ -minimum; 2640mm

2.

NADWOZIE

Rodzaj: osobowy, kombi zgodnie z (lomologacj^,

Rodzaj osobowy zgodnie z homologacj^:

5-drawiowy.
2.1.

(tak/nle- wpisac wlaidwe)
Ilosc drawl:

(wplsa^ wtasdwe)
Ilosc mlejsc siedzacycb 5. Ilosc mlejsc siedzz^ydi Ilosc mi^sc sicdz^^cb z^odnlo z homolo^a^^.
musi wynlkai z homologacji pojazdu.
ppjazdu:

2.2.

fwS^'wia&hwi)
Kotor
nadwozra:
demnozielony
lub biaty, Kotor nadwozia:
dopuszczalny lakier metalizowany lub pettowy.

(wpeac wtaSciwc)

2.3.

Lakier:

t wpisac wiasciwe)

3.

SILMIKI UKtAD NAP^DOWY

Silnik benzynowy z turbodotedowanlem zasilany Sllnlk benzynowy z turbodoladowaniem zasilany
benzyn^ bezotowiow^
benzyn^ bezotowlow^;
3-1.

(tak, nie -wpisac wiakhve)

Moc w KM: minimum 140 KM

Moc w KM:

3.2.

(wpisac wiafeiwe)

Pojemrwic sllnlka minimum: 1350 an1
3,3.

(wpisa^ wiascrwe)
Sposob przenoszenia nap^du:
3.4.

nap^dzana o

Sposdb praenoszenia nap^lu:

przednia.
os:

(wplsa^ wiasdwe)

Skrzynia biegow manualna:

Skrzynia biegow: manualna, 6-:io biegowa.

(tak, nie -wpisac wtasciwe)

3.5.

Hose biegow:.
Spetnianie przez silnik normy ^misji spalin minimum Nomia emisji spalin EURO:.
( wpisac wtasciwe)

3.6.EURO 6.

4-

UKUD HAMULCOWY I KIEROWNICZY

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem:

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem
4.1.

(tak, nie -wpisac wtasciwe)

Kolumna kierownicy z mozl wosci^ regulacji
najmnie] w ptaszczyznie piono^ej

oo Kolumna kierownicy z mozliwosci^ regulacji
najmniej w ptaszczyznie pionowej:

co

4.2.

(tak, nie -wpisac wtasciwe)

System zapobiegajgcy

blokowaniu kot podczas

hamowania.

System zapobiegaj^cy blokowaniu kot podczas
hamowania:

4.3.

(tak, nie -wpisac wtasciwe)

!
DODATKOWE WYPOSAZENIE

Autoalarm:

Autoalarm.
5.1.

(tak, nie -wpisac wtesciwe)

Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowane
Centralny zamek na wszy^^kie drzwi sterowane
drog^. radiow^ z pilota w kluczyku:
drog^ radiow^ z pilota w kluc yku.
5.2.

(tak, nie -wpisac wtasciwe)

5.3.

Drugi zapasowy kluczyk z pilotem:

Drugi zapasowy kluczyk z pile tern.
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tak, nie -wptewi wlakiwc)

Blokada pfzedwurudranieniowa: Immobiliser.

Blokada pnedwuruchomlenlowa immobiliser:

5.4.

(b^'nie'^^'wi^ci^)

Regulat^ fbteli przednfch.

Regulacla foteli przednldi:

5.5.

(lak,nie^pisawtasdwej"

Kllmatyzac|a dwustrefbwa.

KKmatyrac|a dwustrefbwa:

5.5.

;tak, nie -wplsae wlakhve}

Poduszka powletrzna dla Werowcy i pasazoa.

Poduszka powietrzna dla klerowcy 1 pasaiera:

5.7.

5.8.

(aMte^^'i*^o
Wszystkle miejsca siedz^ce dla pasazerdw w Wszystkle miejsca sledz^ce dla pasalerdw w
pojezdzie przednle i tylne wyposazone w x^eidzle przednie i tylne wyposazone w
regukrwane zagMwki oraz w tr^ypunktowe pasy -egukmane zagtowio oraz w trzypunktowe pasy
be^piecze^^stwa.
(lak, n"ie-"wp^^a wtt^ej

ZderzaW w kotorze nadwozla:

Zderzaki w kolorze nadwozla.
5.9.

(tak, nie -wptsac wlakiwe)

Instalai^a
radfawa
sktada^^a
radloodtwarzacza CD oraz gb^nik^w.

si;

z

Instalaqa
radknva
sktadaj^ca
radloodtwarzacza CD oraz gkenikow:

5I^

z

5.10.

(tak, nie -wpfsa^ wtasdwe)

Elektryczne regulowane i sktadane lusterka boczne.

Elekbyczne regulowane 1 sMadane lusterka

5.11.

(lak, nie'-wphsa^wiasd^)

ElakUycza^ stsra^vanla szyb pfzadnicn.

Elekbyune sterowanie s^rb przedmcb:

5.12.

(tak, nie -wpisac wte^dwe)

GWARANCJA I SERWIS

6.1.

Minimum jedna autoryzowana staqa obstugi
Minimum jedna autoryzoWana staqa obstugi
samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub
samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w
w miejscowosci w promieniu 20 km liczgc od
miejscowosci w promieniu 2p km liczgc od granic
granic miasta:
miasta.

(tak, nie- wpisac wtasciwe)

6.2.

Gwaranqa mechaniczna silnik i podzespoly Okres gwarancji mechanicznej:
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) - nie
mniej niz 24 miesigce. Oferpwany okres gwaranqi
nie moze bye uzalezniony od wniesienia przez
Zamawiajgeego dodatkowych optat. Serwis pojazdu
. miesigcy
realizowany w autoryzowanej staqi obstugi
pojazdow (ASO) na terenie piiasta Katowice lub w
Oferowany okres gwarancji nie jest uzalezniony
miejscowosci w promieniu ^0 km liczgc od granic
od wniesienia dodatkowych optat przez
administracyjnych miasta Katowice
zamawiajgeego. Serwis pojazdu realizowany w
autoryzowanej staqi obstugi pojazdow (ASO) na
terenie miasta Katowice lub w miejscowosci w
promieniu 20 km liczgc od granic
administracyjnych miasta Katowice:

(tak, nie- wpisac wtasciwe)

6.3.

Okres gwarancji na nadwozie:
Gwaranqa na nadwozie (czgsci blacharskie
lakiernicze) - nie mniej niz ^6 miesigcy. Oferowany
okres gwarancji nie moze bye uzalezniony od
miesigcy
wniesienia przez Zamawiajgeego dodatkowych
optat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej
staqi obstugi pojazdow (ASO) na terenie miasta
Katowice lub w miejscowosci w promieniu 20 km,
Oferowany okres gwarancji nie jest uzalezniony
liczgc od granic administracyjnych miasta Katowice
od wniesienia dodatkowych optat przez
zamawiajgeego. Serwis pojazdu realizowany w
autoryzowanej staqi obstugi pojazdow (ASO) na
terenie miasta Katowice lub w miejscowosci w
promieniu 20 km liczgc od granic
administracyjnych miasta Katowice:

(tak, nie- wpisac wtasciwe)

6.4.

Gwaranqa na perforaqg nddwozia - nie mniej niz Okres gwaranqi na perforaqg nadwozia:
72 miesigce. Oferowany okres gwaranqi nie moze
bye uzalezniony od wniesienia przez Zamawiajgeego
miesigcy
dodatkowych optat. Serwis pojazdu realizowany w
autoryzowanej staqi obstugi pojazdow (ASO) na
terenie miasta Katowice lub w miejscowosci w
promieniu 20 km liczgc od < iranic administracyjnych
Oferowany okres gwarancji nie jest uzalezniony
miasta Katowice.
od wniesienia dodatkowych optat przez
zamawiajgeego. Serwis pojazdu realizowany w
autoryzowanej staqi obstuqi pojazdow (ASO) na
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e)o^wiadoam/y*, ze uwaiamy si? za zwiazanycb rferta przez dues (oas) wskazany w
sizw,

f)oswiadczam/y", ze atapony do siwz wzdr umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowiazujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do zawarda umowy
w miejscu i termlnie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
gj zobowiazuje/my* si? do wykonania przedmiotu zamdwtenia w terminie oraz w sposdb
zgodny warunkam! okreslonyml w siwz oraz w zafe^^nlkach do nie|.
6) (Mwiadczam/my*, ie Wykonawca:
a) nie zled wykonania ptzedmiotu zamdwienia podwytonawcy/om*, a catoic prac wykona
w ramadi d^ataii wiasnego przedsi?biorstwa',

i l)*o > p^ypm^u imsma^a tatoa/ oto^^^^o", p

a)informac)? zawarte w ofercie lub zai^znikach do oferty s?jawnei nie zawieraj? inj
stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorsWa w rozumleniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nteuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.}*,

b)Inforniac^e zawarte na stronach od nrdo nroferty lub na stronach od
nr
do nr
zat?cznika nr
do oferty stanowi^ tajemnic?
przedsi?biotstwa w rozumieniii art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencll".

c) jestem swiadomy, ze brak wskazania w sposdb jednoznaezny, ktdre informaqe podlegaj^
ochronle, jako tajemnica przedsi?biOF5twa tub brak uzasadnienia zastrzezenia poprzez
wskazame przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spelnienia podstaw normatywnyctl
uprawniajacych do dokonania zasbzezenia, moZe spowodowac nie uznanie przez
Zamawia^acego prawldtowosd dokonanego zasbzeZenia tajemnicy przedsi?biorstwa bez
obowiazku zadania dodatkowydi wyjasnieri od Wykonawcy. w takim przypadku

art. 24 ust.l pkt. 23 ustawy Prawo zamowieri publicznych. Jednoczesnie oswiadczam, ze
w zwi^zku z ww. okoliczrtosci^, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowieii
publicznych przedktadam nastf^puj^ce srodki dowodowe (dokumenty i informacje
potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktocenia
konkurengi w post^powan u) wskazujace na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego
post^powania*:

(opisei przedkiedane dokumenty informacje potwierdzajqce, ie powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadze
do zaktdcenia konkurencji w post^ powaniu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH1NFORMACJI:
Oswiadczam/y* , ze wszystkie inl irmaqe podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne
i zgodne z prawd^ oraz zostaty prz xlstawione z petn^ swiadomosci^ konsekwenqi wprowadzenia
Zamawiaj^cego w bt^d przy przedst iwianiu informaqi.

. dnia.
(miejscowoii)

(czytelny podpis - imi^ i nazwisko osoby upowaZnhnej
do reprezentowania Wykonawcy)
Uwaai:
• - niepotrzebne skres/ic
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WAT.272.3.4.201S

(ptecz^WUKONAWCV)

Wyfcazwyfconanydidoctaw

reprezem^fecWytonawo^:
"^'S™S"i*'""

na potrzeby post^xiwania o udzlelenie zam^wienla puMl^nego pod nazw^ .Dostawa samochod j
osobowego", prowadzonego prz^ Wojewtkbki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicadi
pod numerem WAT.272.3.4.2018 pnedstawiam wykaz dostaw w zakresie niezb^dnym do

wykazania spelnianla warunku zdolnosci tedinkznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat
pized uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoi^i jest kt^tszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartosd, pizedmtotu, dat wykonania i odbbrcdw, oraz zal^czenieni

dokumentu potwienbajiicego, ze wykazaae dostawy zostaty wykonane lub s^ wykonywane
natezyde.

Data
dostawy
Lp.

wykonania

Nazwa i adres odbtorcy dostawy
poczi(tek
(dd/mm/rrrr)

koniec
(dd/mm/rrrr)

Zakras
dostawy

pntedmiotowy

Catkowita warto^d brutto

(^l)

1.

2.

3.

4.

5.

Uwaga:
Do wykazania spetniania warunku wiedzy i o^wiadczenia Wykonawca winien udokumentowap, ie w okiasie ostatnich 3 lat
przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaialnoSci jest krdtszy - w tym okresie,
wykona^wykonywali naleiycie minimum dw ^ dostawy o tpcznej warto^ci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, z podaniem
iej (ich) wartosci, przedmiotu, dat wykonan i odbiorcpw, oraz zataczeniem dokumentu (pp. referancje, protokofy odbioru)
potwierdzaj^cego, ie dostawy zostaty wytcoriene tub s$ wykonywane naletycie.

OSWIADCZENIE DOTYCZ/^CE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam/y*, ze wszystkie

iiformacje podane w powyzszym wykazie sn aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaty prz^dstawione z petn^ swiadomosci^ konsekwenqi wprowadzenia
Zamawiaj^cego w bt^d przy przedstiwianiu informacji.

. dnia.
(miejsoowoSi)

(czytelny podpis - /m/ / nazwisko osoby upowainionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaqi:
* - niepotrzebne skreslic
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WAT.272^4.20U

ZA^^^CZNIK NR 7 do ttwi

ntetne po^^atwwienla uiwowy {og6lny wi6r utnowy)^_

UMOWA NR WAT.273.1.4.2O1S

zawarta w diiu2018 r. w Katowkadi

z siedz^^q w
kod pocztowy
przy
ul.
wplsanym do Krajowego Rejestru S^dowego prawadzonego p^ez Sad

Rejrwwy da

w

pod

numerem KRSpod numerem NIPREGOT

PRZEDM1OTUMOWY

Nlnte]sza umowa zostata rawarta na podstawie wytnm Wykonawcy dokonanego w wyniku
nozstrzygnl^da post^powanla o udzietente lamdwlenia puH^zne^o piTeprowadzonego
w hyble przOargu nieogranjczonego ptzy zastosowaniu przepisdw dotycz^cych
post^powania o wartosd szacunkowej nle przekraaalaoe] wyrazonej w ztotycft
•dwnowarto^d kwoty 144.000 euro, zgodnle z uslawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwie^^ publlcznydi (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z p6^.zm.).
Przedmlotem umowy jest dostawa przez Wykonawc^ samochodu osobowego martl
, model
, rok produkcji 2018 o nadwozlu
typuzwanego dale] samodiodem.

4. Wykonawca oiwiad^a, ie oferowany samodydd jest tabrycznie nowy, nleuzywany, wolny
od wad fizycznych i prawnydi oraz roszczeii osob trzecich, a takze, ze nie toczy sle
wzgl^dem niego zadne postepowanie. Wykonawca oswiadcza, ze samochod spetnia warunki

okreslone w ustawie Prawo o rudiu drogowym 1 pizepfcadi wykonawczych, wydanych na
podstawie ustawy.

5. Wykonawca zobowigzuje sig
w ust. 2 -

sprzedania Zamawiajgcemu samochodu, o ktdrym mowa
4 oraz zobowigzuje sig dostarczyc go w terminie do dnia2018 r.

6.Wykonawca powiadomi ZamawJiajgcego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie dostawy samochodu^ Odbior jakosciowy i ilosciowy samochodu nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego. Ewentualna zbiiana miejsca dostawy wymaga uzgodnienia Stron w formie
pisemnej. Zmiana taka nie stanpwi zmiany postanowien umowy.
7.Dostawa samochodu winna bye zrealizowana w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. od
poniedziatku-do pigtku, od godziny 8.00 do godziny 15.00.
8.Z czynnosci odbioru dostarczonego samochodu zostanie spisany i podpisany przez Strony
Pratokot odbioru", stwierdzajgey zgodnosc dostarczonego samochodu i jego parametrdw
techniczno-uzytkowych z ofeijtg Wykonawcy z dnia
2018 r. oraz
zatgeznikiem nr 1 do umowy.
9.Wykonawca przekaze Zamawialjgcemu wraz z dostarczonym samochodem: ksigzkg (kartg)
pojazdu, komplet dwoch kluczykow samochodowych, ksigzkg gwarancyjng, ksigzkg
serwisowg (lub kartg serwisowg) wystawiong przez producenta samochodu, instrukqg
obstugi w jgzyku polskim, dokumenty pozwalajgce na zarejestrowanie samochodu, w tym
wycigg ze swiadectwa homolqgaqi oraz dokumentaqg techniczng i instrukqe urzgdzeh
montowanych dodatkowo. W| ,,Protokole odbioru" zostang takze wymienione cechy
identyfikujgee samochdd, w tyn numer fabryczny nadwozia (VIN) oraz numer fabryczny
silnika.
10.Wzor ,,Protokotu odbioru" stanowi zatgeznik nr 2 do umowy.
11. Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo sprawdzenia w terminie do 1 dnia, od dnia
protokolarnego odbioru samochodu jego parametrow techniczno-uzytkowych i warunkow
zabudowy, w celu zbadania zgodnosci oferowanego samochodu z wymaganiami okreslonymi
w druku specyfikagi istotnych Warunkow zamowienia z dnia2018 r., zatgezniku
nr 1 do umowy oraz zawartych w ofercie Wykonawcy z dnia2018 r.

12.W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze dostarczony samochod nie spetnia parametrow
techniczno-uzytkowych wymienipnych w druku specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
z dnia2018 r., w ofercje Wykonawcy z dnia2018 r. oraz w zatgezniku
nr 1 do umowy lub gdy nie do^tarczono ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 9, Wykonawca obowigzany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiajgcego
reklamaqi wymienic samochdd na nowy, wolny od wad lub dostarczyc brakujgee dokumenty,
w terminie 2 dni od dnia przekazania protokolarnego samochodu. Koszt wymiany lub
dostawy nowego samochodu pokrywa Wykonawca. Z czynnosci odbioru samochodu wolnego
od wad lub dostarczenia dokumentow zostanie sporzgdzony dodatkowy ,,Protokdt odbioru".
Po bezskutecznym upiywie wyzhaczonego terminu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy.
13.Reklamaqa samochodu dokonana bgdzie w formie pisemnego zawiadomienia sktadanego
przez Zamawiajgcego, Wykonawcy na nr faksu
lub na adres skrzynki email:
Zawiadomienie okreslac bgdzie dzien wyznaczony przez
Zamawiajgcego do wymiany i dostarczenia przez Wykonawcg nowego, wolnego od wad
samochodu lub dostarczenia brakujgeych dokumentow.
14.Dla celow niniejszej umowy prz^Jjmuje sig, iz wada oznacza - cechg zmniejszajgcg wartosc
lub uzytecznosc samochodu, lub jego czgsci, ze wzglgdu na eel w umowie oznaczony albo
wynikajgey z okolicznosci lub przeznaczenia lub obowigzujgeymi w tym zakresie przepisami
prawa, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi.
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IS. Koszty przewozu, roztodunku, opakowania i ubezpieczenla
do sledziby Zamawiajacsgo ponosl Wykonawca,
odbior samochodu w powyzszym mtejsoj.

o odpovriednkJi kwaliflkacjach do wykonanla przedmkstu

Wykonawca p7y wykonaniu przedmiotu ufnowy pooosi petn^. odpowled^alno^ za
kotnpe^^ntne, neteine i temilncnve wykonanie ^obowiqiaii umowy oraz za wszelkie szkody
wyrz^dzooe podczas wykonywanla zobowii^an umowy pnez osoby zatrudnione do
wykonania umowy.

6.Zlecenie ^^i dostawy podwykonawcy (podwykonawcom) nie zmlenia z^
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonanla dostaw powlerzonych podwykonawcy
(podwykonawcom).
7.Pozostaty zakres dostawy Wykonawca wykona slfaml vriasnyml.

.. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcaml takiego okresu

odpowledzialnosd za wady, aby nie byt on kr^tszy od okresu odpowledzialnokl z tytuhi
gwarancji udzlelonej przez Wykonawc^ wobec Zamawlajacego.

13. Jakiekolwiek zmiany w zakre^e umow z podwykonawcaml lub zmiany podwykonawcow
wymagajq pisemnej zgody Zamawiajqcego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy wymaga sporzjqdzenia pisemnego aneksu do umowy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania i
(podwykonawcow) jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
15. Wykonawca jest zobowiqzanj
z podwykonawcq.

zaniechania

podwykonawcy

do nalezytego wykonania umowy zawartej przez siebie

WARUNKI ODPtATNOSCI I SPOSOB ZAPtATY
3
1.

Strony
ustalajq
cen^
za
dostawq
samochodu
okreslonego
w 1 ust. 2 i 3 umowy w wysokosci nettoztotych (stownie:
ztotych), podatek VAT w kwocie

ztotych

(stownie:

ztotych),

w wysokosci

brutto

ztotych (slownie:ztotych).
2.

Wartosc brutto, o ktorej movra w ust. 1, jest cenq ostateczna zawierajaca zaptata za
przedmiot umowy.

3.

Zamawiajqcy zobowiqzuje si^ do zaptety naleznosci za dostarczony samochod w formie
przelewu na konto bankowe W^konawcy, podane w prawidtowo wystawionej fakturze VAT z
terminem ptatnosci 30 dni od (Jaty doraczenia faktury i wydania samochodu kompletnego,
wolnego od wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez Strony bez zastrzezeh
,,Protoko(u odbioru".

4.

Wykonawca wystawi za dostarc^ony samochod faktura VAT wskazujac w niej mi^dzy innymi
numer nadwozia VIN oraz numc r silnika dostarczonego samochodu.

5.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 umowy, zaptata nastapuje w dniu uznania konta
bankowego Wykonawcy.

6.Zamawiajqcy upowaznia Wykonawca do wystawiania faktur
Zamawiajqcego.

VAT bez podpisu

7.W przypadku naliczenia kar uinownych, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia
naliczonej kwoty z wartosci faktury VAT wystawionej przez Wykonawca.
8.Zamawiajqcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawca cesji wierzytelno^i
wynikajqcych z niniejszej umowy, w tym takze w zakresie prawa do wynagrodzenia za
przedmiot umowy.

GWARANOAI SERWIS
4
1. Wykonawca udziela gwarangi za lo starczony samochod w rozmiarze:
1) gwarancjamechanicz a
miesiacy
2)gwarancja
3)gwarancja

na
na

miesiacy
perforacj

nadwozia
),
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miesiacy

(stownie:
(stownie:
(stownie:

- poczawszy od dnia podpfaania protokoKi odbioru samochodu bez zastrzetert, spetnia^ego
wymagane parametry techniano-uZytkowe lub od dnia usunkp^a stwierdzonych usterek
zgodnle z % 1 ust. 12 umowy. Oferowany olues gwarancji nie mo^^ bye uzaleznkjny od
wniesfenia dodatkowych optet przez Zamawiajacego.
2.Wykonawca wypetni dokumenty gwarancyjne w sposdb okre^lony i wymagany praez
producenta samochodu oraz Jego wyposatenia dla wateotei gwarancji od dnia przekazania
samochodu Zamawiaj^emu ,J>rotokotem odbiotu".
3.Przez caly okres gwarancji samochodu wszystkie czynnosd wymagane do jej zachcwranla,
a w szczegolnosd konserwacja, naprawy mechaniczne, przegl^dy techniczne i serwis b^da
wykonywatie przez Zamawiajacego w Autoryzowanydi Stacjadi Obslugi zwanych dalej jako
ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscDwosd w promieniu 20 km licz^c od grank
admimstraQ^nych miasta KatowiceA. Wykonawca zapewnla siec ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscowosd w promieniu
20 km Ikzac od grant admlnetracyjnych miasta Katowice, ktdrydi wykaz stanowi zai^cznlk
nr 3 do umowy.

5.W przypadku zamkn^da cho^by jedned autotyzowane) stacji ASO wymienfcme]
w za^niku nt 3 do umowy, Wykonawca obowlazany Jest po!nfoimowa o tym
ZamawiaJacego oraz zapewnt Inna staqa ASO.
6.JeZeli w wyniku zamkni^da ASO brak badzle autoryzowanej stacji na terenie miasta
Katowice lub w miejscowosd w promieniu 20 km taqc od giant adminisbacyjnych miasta
Katowice, ZamawiaJacy moze dokonac naprawy objatych gwaiancja w dowolnym innym
wybranym przez siebie punkde serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie b^dzie
musiai bye stacja autoryzowana przez producenta samocbodu. W takkn przypadku, jetell
skutkowac to bgdzie utrata przez ZamawiaJacego gwarancji, wszelkie nastapne naprawy,
kbire bylyby wykonywane Jako naprawy gwarancyjne, ZamawiaJacy rdwnleZ b^dzie
wykonywad na koszt Wykonawcy.
7.Ushigi zwiazane z zachowantem I zapewnieniem gwarancji, w tym w szczegblnoki pizeglady
techniczne I serwis samochodu, b^da realizowane zgodnie z zaleceniem producenta
dostarczonego samochodu.

8.Wylronawcantemozeodmdwtusuni^cia wad samochodu objatychgwarancj^naswdj koszt
bez wzgl^du na wysoko^d zwlazanych z tym kosztow, chyba te wymieni dostarczony
samochdd na nowy tej samej marki I typu, o nie gorszydi parametrach tedinkznouZytkowych.
9.Wykonawca Jest zwolnkxiy od odpowiedzialno^d z tytuhi gwarancji, jezeii wykate, te wady
powstaty z prcyczyn lez^cych po stront Zamawiajacego, w szczegolno^^i z powodu
niezgodnego z przeznaaeniem uzywanla rzeczy lub niewiasdwe) obslugi.

W okresie gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1 w razle wystqpienia usterki lub awarl

samochodu Wykonawca pizyst^pi do Jej usuni^da w d^gu 48 godsn od momentu
zgtoszenia I dokona jej usunieoa
usuni^ba ASO.
12. Zgtoszenle przez ZamawiaJacego konleanosci wykonania przez Wykonawoj czynnoSd
wchodzacych w zakres napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonane b^dzie w foimie
pisemnego zawiadomienia skladanego Wykonawcy teletentznie na nr telefbnu
lub na adres skrzynki e- mall

13. W razie zniszczenia lub zgubi^nia dokumentu gwarancyjnego dla samochodu, Zamawiajacy
nie traci uprawnieh z tytuhj gwarancji, jezeli wykaze za pomoca innego dowodu, w
szczegolnosci - niniejszej umoWy, istnienie zobowiazania z tytulu gwarancji.
14. Postanowienia powyzsze nie tchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego z tytutu r^kojmi za
wady rzeczy. okreslonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia ]
1964 r. Kodeks cywilny.
15. Warunki gwarancji okreslone w umowie wraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny reguluja
w sposob wyczerpujacy prawa i obowi^zki Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Jakiekolwiek
dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawc^ i sprzeczne z warunkami okreslonymi
niniejsza umowa albo naktadajace na Zamawiajacego dalej idace obowiazki niz wynikajace z
niniejszej umowy nie wiaza Zamawiajacego.

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOWY
5
Wykonawca zobowiazany zaptacic Zamawiajacemu kar^ umowna:
1)za nie dostarczenie samochodu w terminie okreslonym w 1 ust. 5 umowy w wysokosci
0,3 % wartosci brutto okreslonej w 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieii opoznienia,
2)za opoznienie w wydaniu samochodu bez wady, w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
okreslonej w
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri opoznienia liczonego od dnla
wyznaczonego przez ZamaWiajacego do dostarczenia samochodu wolnego od wad,
3)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w

3 ust. 1

umowy,

4) z tytulu odstapienia Wykon^wcy od wykonania zamowienia, w wysokosci 20% wartosci
brutto okreslonej w 3 ust. 1 umowy.
Kara umowna, o ktorej mowa w ust.l pkt 1 nalezna jest Zamawiajacemu, takze w sytuacji,
gdy Zamawiajacy odmowit przyjacia samochodu z przyczyn, o ktorych mowa w 1 ust. 12,
chyba ze Zamawiajacy z tych przyczyn odstapit od umowy.
W przypadku nie dostarczeniaI ^^amochodu
w terminie 2 dni od terminu okreslonego w 1
san
ust. 5 umowy lub nie dostarczenia go w terminie okreslonym w 5 ust. 1 pkt 2 umowy z
powodu okolicznosci za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy moze takze odstapic od
umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca w tym przypadku i zaptaci Zamawiajacemu kara umowna w wysokosci 30%
wartosci brutto okreslonej w 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy jest obowiazany zif^^acic Wykonawcy kara umowna za opoznienie w odbiorze
samochodu w wysokosci 0,1 % jego wartosci brutto, okreslonej w 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opoznienia liczonegip od dnia wyznaczonego do jego odbioru zgodnie z 1 ust.
5 umowy.

Zamawiajacy jest obowiazany ziptacic Wykonawcy odsetki;i ustawowe za zwtoka w zaptacie
wynagrodzenia, liczona od dnia lastapnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana.
Kazda ze Stron niniejszej umowy, z zastrzezeniem 7 ust. 4 umowy moze dochodzic
odszkodowania za rzeczywistai szkoda, jezeli przewyzsza ona wartosc kar umownych
okreslonych w ustepach poprzednich.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokosc ; astrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie cywilnyr l
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ZHUNYUMOWY

6
Ws^etkie zmiany I uzupehilenia niniejszej umowy wymagajg sporzgdzenla aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nlewazno^d. Zmiany nle mogg wykraczac poza postanowlenia art
144 ust.l ustawy Prawo zamowieri pubUcznych, a potrzeba idi wprowadzenia moze

wynikac z nastgpujgcych okolkzno^d:
1)zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2)zmiany danych os6b wyznaczonych do kontaktdw lub zmiany danych adresowydi
i rejestrowych Strati umowy,

3} zmiany w zakresie przedmiotu umowy, Jetell konieczno^ wprowadzenia taklet zmiany
Jest skutkiem zmiany przeplsow prawa,
4) zmiany oferowanego samochodu na Inny o parametradi nie gorszycb nlz zaoferowany

przez Wykonawcg w oferde i spelniajgcy wymagania zawarte w specyflkaqi istotnych
warunkow zamdwienia z dnia„. - w sytuaqi, gdy Wykonawca wykaze,

ze zaproponowany przez niego w ofercie samochod nie Jest dost^pny na tynku w
wyniku zakoiiczenla Jego piodukqi lub wycofenia ze sprzedazy.

Wamnkiem dokonania zmian, o ktdrydi mowa w ust. 1 umowy Jest ztozenie wniosku, pizez

Strong inicjuj^c^ zmiang, zawieraj^cego opis propozyqi zmian oraz uzasadnienie zmian.
W przypadku, gdy z wntoskiem o zmiang postanowieri umowy w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy wystgpuje Wykonawca winien okoliczno^, na ktor^. sig
powotuje wykazad dokumenQmi b^dz za pomoc^ Innydi dovyoddw.

OU& FAPIENIE OD UMOWY

Zamawiaj^cy niezaleznie od postanowieri zawartych w 5 ust.l I 3 umowy, bgdzie mdgl
otbt^pic od umowy lub od jej czgki, bez wyptaty jaklegokohirtek odszkodowania,
w nastgpuj^ych przypadkach:
1)JeZeli dotychczasowy przetteg prac wskazywad bgdzie, iZ nle jest prawdopodobnym
nalezyte wykoname umowy w umowionym terminie - w termlnle do 4 dni od dnia kiedy

Zamawiaj^cy powzi^l informacje o okolicznosdach warunkuj^cydi odst^pienie od
umowy,

2)gdy Wykonawca wykomije umowg lub Jej agsc w sposdb sprzeczny z umow^, oraz w
realizowanych pracach me stosuje sig do zapisdw umowy i nie zmienla sposobu
realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego, w terminie
okreskmym w tym wezwaniu - w termlnie do 4 dni od uptywu terminu okre^lonego w

plsmie mformuJacym Wykonawcg o nleprawkHowoiciach,
3)gdy Wykonawca zaprzestai prowadzenia dziatolnosd, wszczgte zostato wobec niego
postgpowanie likwidacylne, upadlosdowe bgdz naprawcze - w terminie do 4 dm od
dnia kiedy Zamawiajgcy
powzigi infoimacje o okoHcznosdach warunkujgcycti
odstgpienie od umowy,
4)Jezeli Wykonawca ztory falszywe oswiadczenie w ramacti realizacji nlniejszej umowy

albo oswiadczenie niekompletne, ktdrego nie uzupetni w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w terminie do 4 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powzigi
informacjeo okoliczno^ciach warunkujgcych odstgpienie od umowy,
5)gdy samochdd ma Jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z ofertg Wykonawcy z dnia
2018 r. lub gdy brak jest jednego z dokumentow, oktdrycti mowa wopisie
przedmiotu zamowienia i ofercie Wykonawcy lub tresc tych dokumentow nie wyczerpuje
warunkbw okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i ofercie, a Zamawlajgcy
odmowi odbiom samo^iodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wad lub
brakow - w teimlnie 4 dni od dnia bezskutecznego uplywu tego terminu.
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W przypadku odst^pienia od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn, o ktorych mowa
w ust. 1, Zamawiaj^cy jest ;wolniony z obowi^zku zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia
ptatnego i naleznego za 01ikres ^rzypadaj^cy po dniu odst^pienia od umowy.
3.

Odst^pienie od umowy prze; Zamawiaj^cego nie zwalnia Wykonawcy od obowi^zku
zaptaty zastrzezonych kar umo(wnych wskazanychi w umowie.

4. Zamawiaj^cy moze zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamowieh
publicznych, takze odst^pic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powoduj^cej, ze wykonanie unowy nie lezy w interesie publicznym, aego nie mozna byto
przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpikzeiistwa panstwa lub bezpieczeiistwu publicznemu
zawiadamiaj^c o tym Wykonawc^ na pismie, w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
V
takim wypadku Wykonawca moze z^dac wytqcznie
wynagrodzenia naleznego mu
tytutu wykonania cz^sci umowy.
W wypadku, o ktorym mowa
ust. 4 umowy postanowienia o karze umownej nie majn
Wykonawca nie noze zadac odszkodowania.

zastosowania.

6.

Odst^pienie od umowy powinno nast^pic w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

•OSTANOWIENIA KONCOWE
8
1.Klauzula informacyjna Zamawia^^cego w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera
zat^cznik nr 4 do umowy.
2.Wszelkie spory wynikte ze stx^sowania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez Strony
w drodze negocjaqi. W przypadku nie osi^gni^cia porozumienia w drodze negoqaqi,
wszelkie spory rozstrzygane
przez s^d miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiaj^cego.
Wykonawca zobowi^zany jest co pisemnego zawiadomienia Zamawiaj^cego, w terminie do
7 dni o:
1)zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2)zmianie osob reprezentuj^cy :h Wykonawc^,
3)ogtoszeniu upadlosci Wykonawcy,
4)wszcz^ciu post^powania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5)ogtoszeniu likwidacji Wykon^wcy,
6)zawieszenia dziatelnosci Wykbnawcy.

4.

W sprawach nie uregulowanycli w niniejszej umowie stosuje si^ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych. a w zakr^^sie nie uregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego.

5.Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia z dnia
2018 r. oraz w ofercie wykonawcy z dnia2018 r. stanowi^ integrato^ cz^s^
umowy.

6.Umow^ sporz^dzono w dwoch ednobtzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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Nr 1 - Szczegdkwy apis paramett&ni tedmicnio-uZyttowych samodiodu osobowego.
Ni 2- Protok6< ptzekazama/odblonj samothodu osobowego.
Nr3 -Wykaz auloryzowanycti sta^ obstugi samochodow (ASO) na terenie mtasta Katowice
lub w mi^scowo^d w promieniu do 20 k^ licz^c od ^ranic administracyjnych mkasta Ka
Mt 4 - Ktounia Intbrmacyjna Zamawiaj^ego w Mkreae pizetwaiz^iia danych osobowych.

i.3~35^^? ••^^wwt

Zat^cznik nr 1 do umowy nr WAT.2732018
z dniar.

Szczegotowy opis parametrow techniczno-uzytkowych samochodu osobowego.

63

nr Z do umowy nr WAT.2732016

Katowice dn

Pani/Pana
oraz:

Pani/Pana
przy udzlale osoby upowaZnione) pure Wykonawc^ZamawiaJecego*

dokonat w siedzlble Zamawiaj^ego: WijJewddzWego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicadi przy ul. ^eliwne] 38
przekazwla/odbtoru* samochodu osobowego zwanego dale] jato pojazd martd:

W>:

o niie] w^mlenionych cechach

Upewazniony przedstawidd Wykonawcy/Zamawiaj^ce^o/* p^ekazuiec/odbieraiec* ww.
pqjazd, o^wiadcza, ze spelnia on parametry techniano-u^ytkowe wymienione w zateczniku
nr l do spetyfikac]! Istotnydi warunkow zamdwienia z dnla
2018 r. oraz w
zai^czniku nr 1 do umowy nr

WAT.2732018 z dnia

2018. r., a takze

wymienione w oferde wykonawcy z dnla2018 r. *

i^cznie z pojazdem Zamawiajecy/Wykonawca- przekazu]e nastepuj^e wyposazenie i
dokumenty nlezbedne do zarejestrowania i uzytkowanla pojazdu:

Zatepznik nr 3 do umowy nr WAT.2732018
z dniar.

Wykaz autoryzowanych stacji bshigi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice
lub w miejscowosci w promien u do 20 km licz^c od granic administracyjnych miasta
Katowice

Nazwa (firma) ASO

Adres ASO
(miejscowosc z kodem
pocztowym, ulica)

Numer telefonu
kontaktowego

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zamawiafocy:

Wykonawca:
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ik nr 4 do umowy nr WAT.2732018

KlauzulalnfDrmacyJiwwza

2. W sztzeg^no^d dane osrtowe przetwarzane s^ zgodnie z ustawg z dnla 10 maja 201B r. o odironte
danych osobowydi (Dz. U. z 201S r., poz. 1000) oraz rozporz^dzeniem Pariamentu Europejskiego I
Sady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie odirony osob flzyonydi w zwinzku z przetwarzanlem
danych osobowydi i w sprawie swobodnego przeptywu takich danydi Ofaz udiylenia dyrektywy
95/46/WE (ogbine tozporzttdzenie o odironle danydi) [Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
^, ^^zattvarzane danydi o^dboiyycfi odbynya si^ iv ^posob zapaviniaja^i odpowiadnia
p
danych osobowydi, w tym poprzaz odirong przed niedozwc4onyfn lub nlezgodnym
przalwarzani^fn oraz pr^padkDiva utrata, znl^t^cniani lub uszkodzanmn, maz za pomoca
odpowednidiirodkiwtediniaiiydiluboiganizacylrydi.
4.Dane osobowe przdwarzane sa na podstawie zgody wyraianej przez Uzytkow^ka oraz w
przypadkadi. w kbSrydi przepisy prawa upowalnla)a Admlnisb-atpra do pizetwarzania danydi
osobowydi na podslawie przep^d^ prawa lub w cHu rea^zadi zawaitej pomiadzy dmnami umowy.
5.W zakresie przttwarzanla danych osobowydi moZna ^^ konlaklowa^ z wyznaczonym przez
administrator^ Inspektcrem odirony danydi osobowydi Panka Anna Uudek pod adre^em:
Wojewbdzki
Inspektorat
Transportu
Drogowego
w
Katowicadi,
adres
e^aH:
biuto@kaKwke.witd.gov.pl, tetefon: 32 42 SB 150.
przetwaizanydi danydi osobowydi przez Administrator):
pigbiorcy, adres, nunier PESEL, numery NIP, REGON I KRS te^ib
pocztyelekttonkznej, numery ladmnkdw bankowydi.

osobowe mogg by^ pnetwarzane w cdu: zozpabywania skarg i reklamadl (alt. 6
ust. 1 lit c RODO), docbodzenia roszczeri zwi^zanydi z zavrart^ umowg (art. 6 ust. 1 lit. I RODO),
windykacji naleinoid i prowadzenia postgpowaii sqdowydi, a nastgpme egzekucy^nydi (art. 6 ust. 1
lit f RODO), ardiiwizowania dokumentagi, tj. um6w i dokumentow rozliczeniowydi (art 6 ust 1 kt

c RODO), prowadzenie statystyk (art 6 ust 1 lit f ROOO),

10. Padstwa dane osobowe bgda przediowywane przez okresy wynlkajace z przepisow prawa I
niezbgdne do zrealizowania celbw dla )akldi zostaly zebrane. Nastgpnie dane te bgd^ ardiiwizovrane
zgodnie z regulacjami wynikajacyml z ptzepisdw prawa.
•o zadac od Adminlstratota dostgpu do swokA danydi osobowych przetwaizanydi

12. W pizypadku uznania, le podczas pizetwaizania Pahstwa danydi osobowydi Mministrator naniszyl
przepisy RODO to maja Panstwo prawo do wniesieilia skarip do Prezesa Urzgdu Odirony Danydi
Osobowydi, ul. Stawki 2.00-193 Warszawa.

13. Przetwarzanie danych osoboirych moze odbywac sig w sposdb zautomatyzowany (w sysbemach

teleinformatycznych), jednak nie bgdzie sig to wigzato ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym z profilowanier i. Oznacza to, ze Administrator nie bgdzie dokonywat oceny czynnikdw
osobowych, w szczegolnosci ( o analizy lub prognozy aspektow dotyczgcych sytuaqi ekonomicznej,
zdrowotnej, zachowania, lota lizaqi lub przemieszczania sig oraz jakichkolwiek innych aspektow.
Jakakolwiek decyzja mog^ca na Paiistwa wptywac bgdzie podejmowana przez upowaznionego do
tego pracownika Administratoiiai. Dane osobowe nie bgdg przekazywane do paiistw trzecich.

Zamawiaj^cy:

Wykonawca:
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