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Miejski  O�rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Spacerowa 1                                                                                                       Tel. / Fax  0-32  642-11-04
32-332 Bukowno                                                                                                                 0-32  642-10-96
                                                                                                                             NIP  : 637 - 01 - 18 - 760

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/zwana dalej „ specyfikacj� ”/

1. Informacje o zamawiaj�cym
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1
Regon : 271960158  NIP: 637-01-18-760

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw� z dnia 29. Stycznia 2004 r,

- Prawo zamówie� publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz.1163/,zwan�
dalej „ ustaw�” , w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego z
silnikiem benzynowym    dla Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
Parametry techniczne samochodu:

L.p. Wyszczególnienie J.m. Opis
1. Rok modelowy - 2006/2007
2. Rodzaj silnika - benzynowy
3. Rodzaj zasilania - wielopunktowy wtrysk paliwa
4. Silnik musi spełnia� norm� emisji substancji

szkodliwych EURO 4 lub pó�niejsz�
- wymagane

5. Pojemno�� skokowa silnika dm3/cm3 min.1,1/1100
6. Moc KM min.70
7. Pr�dko�� maksymalna km /h min.150
8. Skrzynia biegów - pi�ciobiegowa manualna
9. Zu�ycie paliwa wg. EU 99 w cyklu mieszanym dm3 do  8,00
10. ABS - wymagane
11. Poduszki powietrzne czołowe - wymagane
12. Blokada  przeciw uruchomieniowa

(immobiliser
- wymagane

13. Pojemno�� zbiornika paliwa dm3 min.50
14. Ga�nica samochodowa 1 kg - wymagane
15. Wymagany okres gwarancji - na elementy mechaniczne-min.2 lata

na lakier- min.3lata
na perforacje nadwozia-min.12 lat

16. Tylna kanapa składana i dzielona   1/3- 2/3 - wymagane
17. Drzwi tylne podwójne - wymagane
18. Prawe drzwi boczne odsuwane przeszklone - wymagane
19. Ładowno�� kg min.500
20. Obj�to�� przestrzeni ładunkowej przy zło�onej

kanapie
m3 min.2,5

21. Ilo�� miejsc - 5
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3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV):
            34.11.00.00-1
3.3.    Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych ani wariantowych.
3.4     Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci udzielenia zamówie� uzupełniaj�cych, o
          których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7.
3.5     Uwagi dla wykonawców:

 3.5.1. Wykonawca musi posiada� autoryzacj� producenta oferowanej marki
            samochodu. Wykonawca musi posiada� autoryzowan� stacj� serwisow�,
            oddalon� od siedziby Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie o
            nie wi�cej ni� 30 km.

3.6.  Oferta, która nie b�dzie spełnia� wszystkich parametrów technicznych samochodu
          wymienionych w pkt.3.1 zostanie odrzucona.

4. Termin wykonania zamówienia
do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w post�powaniu
W post�powaniu mog� wzi�� udział Wykonawcy, którzy spełniaj� wymogi okre�lone w
art.22 ust.1 ustawy i nie podlegaj� wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

6. O�wiadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowi�zany jest zło�y� w ofercie,
forma  dokumentów oraz dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie warunków udziału
w post�powaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w post�powaniu wykonawców zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1 i 6.2.2 specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowi�zany zło�y� w ofercie:
- w celu potwierdzenia, �e posiada uprawnienie do wykonywania okre�lonej

działalno�ci lub czynno�ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy:
6.2.1 O�wiadczenie Wykonawcy- wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby

upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy( zał�cznik nr 2 A do specyfikacji ) albo
przez Pełnomocnika reprezentuj�cego Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o
udzielenie zamówienia ( zał�cznik nr 2 B do specyfikacji),

6.2.2 Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do
ewidencji działalno�ci gospodarczej , je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalno�ci gospodarczej wystawione nie
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
za�wiadczenia o wpisie do ewidencji działalno�ci gospodarczej oznacza to, �e
powinno ono by� wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu post�powania
administracyjnego- samo stwierdzenie przez wła�ciwy organ zgodno�ci z oryginałem
z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy( nie jest wydaniem
za�wiadczenia).oraz:

6.2.3 Wypełniony i podpisany przez osoby upowa�nione do reprezentowania wykonawcy
Formularz oferty według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do specyfikacji, wraz z
zał�cznikiem 1 A( specyfikacja techniczna).

6.2.4 Pełnomocnictwo- do reprezentowania wykonawcy w post�powaniu albo do
reprezentowania Wykonawc� w post�powaniu i zawarciu umowy, je�eli osoba
reprezentuj�ca Wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana jako upowa�niona do jego reprezentacji we wła�ciwym rejestrze lub
ewidencji działalno�ci gospodarczej.
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6.3. Dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie warunków udziału w post�powaniu przez
wykonawców maj�cych siedzib� lub miejsce zamieszkania za granic�.

6.3.1 Gdy wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium
         Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.2
          składa:

a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci- wystawiony nie wcze�niej ni� 6
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert,

6.3.2 Je�eli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub
miejsce zamieszkania nie wydaje si� dokumentów, o których mowa w pkt.6.3.1,
zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie zło�one przed notariuszem,
wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania.

6.4 Forma dokumentów
6.4.1. Wszystkie dokumenty musz� by� przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem. Pełnomocnictwo musi by� przedło�one
wył�cznie w formie oryginału lub kopii po�wiadczonej przez notariusza.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w�tpliwo�ci , co
do jej prawdziwo�ci , a zamawiaj�cy nie mo�e sprawdzi� jej prawdziwo�ci w inny
sposób , mo�e on za��da�  przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk
polski, po�wiadczonym przez osoby upowa�nione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia,
po�wiadczenia za zgodno�� z oryginałem powinien dokona� Pełnomocnik.

7.  Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia w rozumieniu
art.23 ust.1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielnie zamówienia publicznego( np.
wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) s� zobowi�zani ustanowi�
Pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu albo do reprezentowania ich w
post�powaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku- oprócz dokumentów wymienionych w pkt.6.2.specyfikacji-
wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia publicznego s�
zobowi�zani do zło�enia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiaj�cego Pełnomocnika, o
którym mowa w pkt.7.1. Pełnomocnictwo zawiera� powinno umocowanie do
reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo mo�e by�
przedło�one wył�cznie w formie oryginału lub kserokopii po�wiadczonej za zgodno�� z
oryginałem przez osob� upowa�nion� do reprezentowania wykonawcy.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia publicznego składaj�
( podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za
zgodno�� z oryginałem):

7.3.1. ka�dy z osobna- dotycz�ce ich dokumenty wymienione w punkcie 6.2.2,
7.3.2. zamiast O�wiadczenia  Wykonawcy( punkt 6.2.1)wg. zał. 2A do specyfikacji-

O�wiadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie
zamówienia- wg. zał�cznika 2 B do specyfikacji; pełnomocnik podpisuje tak�e
Formularz oferty ( punkt 6.2.3).
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8. Sposób porozumiewania si� stron w niniejszym post�powaniu oraz przekazywania
o�wiadcze� i dokumentów:

8.1. Zamawiaj�cy ustala, �e korespondencja, w tym o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz wszelkie informacje b�dzie prowadzona poczt� elektroniczn� lub faksem i
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.2. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc� poczty
elekronicznej, faksu  uwa�a si� za zło�one  w terminie, je�eli ich tre�� dotarła do
adresata przed upływem   terminu i została niezwłocznie potwierdzona na pi�mie.

8.3. Korespondencj� w formie faksowej nale�y kierowa� na numer faksu: 032 642 11 04
8.4. Korespondencj� pisemn� nale�y kierowa� na adres : Miejski O�rodek Sportu i

Rekreacji w Bukownie 32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1
8.5. Ofert� w post�powaniu mo�na zło�y� wył�cznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach formalnych: mgr Zdzisław Dolezy – Dyrektor MOSiR w Bukownie tel.

032 6421096 wew.38
- w sprawach dotycz�cych przedmiotu zamówienia: mgr Zdzisław Dolezy – Dyrektor

MOSiR w Bukownie tel. 032 6421096 wew.38

10. Wyja�nienia oraz modyfikacja tre�ci specyfikacji:
Ka�dy wykonawca, ma prawo zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci
SIWZ. Zamawiaj�cy jest obowi�zany niezwłocznie udzieli� wyja�nie� chyba, �e pro�ba
o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłyn�ła do zamawiaj�cego na mniej ni� 6 dni przed
terminem składania ofert. Wyja�nienia tre�ci specyfikacji oraz jej ewentualne
modyfikacje b�d� dokonywane na zasadach i trybie art.38 ustawy.

11. Wniesienie wadium w post�powaniu nie jest wymagane.

12. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

13. Termin zwi�zania ofert�
Składaj�cy ofert� pozostaje ni� zwi�zany przez okres 30 dni licz�c od upływu terminu
składania ofert.

14. Sposób przygotowania oferty:
14.1. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�.
14.2. Wykonawca sporz�dza pisemn� ofert� w j�zyku polskim w sposób czytelny i trwały.
14.3. Poprawki musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
14.4. W Formularzu ofertowym warto�ci liczbowe nale�y wpisa� w ka�dej pozycji wył�cznie

cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyra�nie wskazane tak�e słownie ( niestosuje si�
wyra�enia „ jw.” i równowa�nych).

14.5. Cz��� oferty, która zawiera informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega
ich poufno��, nale�y umie�ci� w odr�bnej kopercie z opisem ”Zastrze�ona cz���
oferty” Zamawiaj�cy nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowi�cych tajemnic�
przedsi�biorstwa przekazanych mu przez Wykonawc� wbrew postanowieniom
niniejszego podpunktu. Wykonawca nie mo�e zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust.4 ustawy.
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Przez tajemnic� przedsi�biorstwa rozumie si� nieujawnione do wiadomo�ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi�biorstwa lub inne
informacje posiadaj�ce warto�� gospodarcz� , co do których przedsi�biorca podj�ł
niezb�dne działania w celu zachowania ich poufno�ci, zgodnie z ustaw� z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz.1503).

14.6. Wykonawca powinien ponumerowa� ka�d� zapisan� stron� oferty oraz wpisa� ilo��
stron w „ Formularzu Oferty ”

14.7. Dokumenty tworz�ce ofert� powinny by� zszyte ( spi�te, oprawione, zbindowane itp.)
w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wypi�cie(zdekompletowanie).

14.8. Ofert� nale�y zło�y� w nieprzejrzystej i trwale zamkni�tej kopercie lub opakowaniu.
14.9. Na kopercie zewn�trznej lub opakowaniu nale�y umie�ci� nast�puj�ce informacje:

OFERTA PRZETARGOWA NA:
„Dostaw� samochodu osobowego z silnikiem benzynowym dla Miejskiego O�rodka Sportu i

Rekreacji w Bukownie
ul. Spacerowa 1

32-332 Bukowno

NIE OTWIERA� PRZED :

2007-05-31  godz.915

15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
15.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty  nale�y składa� w Miejskim O�rodku Sportu i Rekreacji w Bukownie
Ul. Spacerowa 1  32-332 Bukowno na Dzienniku Podawczym (pokój nr 4) do dnia
31-05-2007 r. godz.900

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nast�pi w siedzibie zamawiaj�cego w Miejskim O�rodku Sportu i
Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 ( �wietlica MOSiR)  w dniu  31-05-2007 r.
o godz.. 915

Otwarcie ofert jest komisyjne i jawne. Przed otwarciem ofert, Przewodnicz�cy  komisji
poda do wiadomo�ci wielko�� �rodków finansowych, jakie zamawiaj�cy mo�e
przeznaczy� na realizacj� zamówienia.

16. Sposób obliczenia ceny oferty
16.1. Podane w ofercie ceny musz� uwzgl�dnia� wszystkie wymagania zamawiaj�cego

okre�lone w niniejszej specyfikacji oraz obejmowa� wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu nale�ytej oraz zgodnej z umow� i obowi�zuj�cymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

16.2. Ceny w ofercie nale�y okre�la� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku, stosuj�c
zasad� opisan� w & 9 ust.6 rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(....), Dz. U. Nr 95, poz.798.

16.3. Wykonawca ma obowi�zek poda� w Formularzu Oferty cen� ( brutto) za wykonanie
zamówienia oraz zastosowan� stawk� podatku VAT.
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16.4. W przypadku wykonawców, którzy posiadaj� siedzib� stałe miejsce prowadzenia
działalno�ci lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
je�li to zamawiaj�cy b�dzie zobowi�zany do rozliczenia podatku od towarów i usług,
zamawiaj�cy- wył�cznie dla celów porównania ofert-doliczy do podanej ceny podatek
VAT, zgodnie z obowi�zuj�cymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia
ofert zamawiaj�cy odczyta cen� wskazan� w Formularzu Oferty.

17.     Informacje dotycz�ce walut obcych:
Rozliczenia mi�dzy wykonawc� a zamawiaj�cym prowadzone b�d� w polskich
złotych(PLN).

18.     Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
18.1 Oferty b�d� oceniane według kryterium: cena 100%

Liczba punktów badanej oferty = (Cmin /Cbad) x 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
gdzie:
Cmin – najni�sza cena spo�ród badanych ofert
Cbad _ cena oferty badanej

18.2. Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta, która uzyska najwi�ksz� liczb� punktów z
zastrze�eniem pkt.16.4.specyfikacji

19. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Ogłoszenie wyników post�powania- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiaj�cy zawiadamia wykonawców, którzy zło�yli oferty, o:

19.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj�c nazw�( firm� ) i adres wykonawcy, którego
           ofert� wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
19.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj�c uzasadnienie faktyczne i
            prawne,
19.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania o udzielenie zamówienia,
           podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne
19.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy
           odr�bnym pismem.
19.3. W przypadku wyboru oferty zło�onej przez wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o

udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci przed zawarciem umowy z
zamawiaj�cym s� zobowi�zani do przedło�enia zamawiaj�cemu umowy okre�laj�cej
podstawy i zasady wspólnego ubiegania si� o udzielenie zamówienia.

20.     Dodatkowe informacje:
20.1. Zamawiaj�cy nie zamierza zwoływa� zebrania wykonawców
20.2. Zgodnie  z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiaj�cy w toku badania i oceny ofert mo�e ��da�

od wykonawców wyja�nie� dotycz�cych tre�ci zło�onych ofert. Nie zło�enie w
terminie okre�lonym przez zamawiaj�cego wyja�nie� spowoduje odrzucenie oferty.

20.3. Zgodnie z art.87 ust.2 ustawy, zamawiaj�cy poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym wszystkich
wykonawców, którzy zło�yli oferty.

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:
21.1. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany lub wycofa� zło�on� ofert� przed upływem

terminu do składania ofert.
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21.2. Zmiany dokonuje si� przez zło�enie oferty w zmienionym zakresie, która musi
odpowiada� wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi by�
oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w
pierwszej kolejno�ci.

21.3. Wycofania dokonuje si� na wniosek wykonawcy zło�ony zamawiaj�cemu z
zastrze�eniem pkt.21.1., podpisany przez osoby /� upowa�nione /�   do jego
reprezentowania, co winno by� udokumentowane odpisem z wła�ciwego rejestru (
ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do ��dania
fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci umowy oraz
           wzór umowy- Wzór umowy stanowi zał�cznik nr 3 do specyfikacji.

23.  �rodki ochrony prawnej:
23.1. Wykonawcy przysługuj�  przewidziane w ustawie �rodki ochrony prawnej w postaci

protestu.
23.2. Szczegółowe zasady wnoszenia �rodków ochrony prawnej oraz post�powania

toczonego wskutek ich wniesienia okre�la Dział VI ustawy, Rozdział 1 i 2.


