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ZAMAWIAJĄCY 


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 
W LEGNICY

59 – 220 Legnica ul. Bydgoska 30 C

tel./fax 0 / 76 866 02 51


zaprasza do złożenia oferty na

Dostawę dwóch samochodów osobowych przeznaczonych do celów administracyjnych w WORD Legnica 


Jednocześnie przekazujemy Państwu zaproszenie do sporządzenia i złożenia oferty zgodnie z niniejszą 

SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

którą przygotowano w celu przeprowadzenia postępowania                     o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.


   

                                                                                                          Dyrektor WORD Radosław Gesella
                                                                                                                          
   Zatwierdzam

Legnica dnia 19 maj 2017 roku
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Dział I  Nazwa Zamawiającego 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy
ul. Bydgoska 30 C; 59-220 Legnica, 
REGON: 390620051
NIP  691-19-91-671
Numer telefonu: (0-76) 86-60-251, faks: (0-76) 86-60-251
Strona internetowa: www.word-legnica.pl 

Dział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.),                          z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Postępowanie wszczęte zostało w dniu 19.05.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka BIP), oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Rodzaj zamówienia: dostawa. 

Dział III Opis przedmiotu zamówienia

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy w tym:
	dostawa jednego samochodu osobowego typu sedan zgodnie ze specyfikacja techniczną zawartą                       w załączniku nr 1 do SIWZ.

	dostawa jednego samochodu osobowego typu kombi zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą                     w załączniku nr 1 do SIWZ.

	Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
	Wykonawca jest obowiązany dla każdego dostarczonego samochodu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/ i Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę. 
	Samochody osobowe muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
	Samochody osobowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do siedziby zamawiającego w Legnicy lub w inne wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie miasta Legnicy.  
	Wraz z dostawą, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego samochodu:
	potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie;

	instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia;

	książkę serwisową;

	2 komplety kluczyków;

	kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji na pojazd. 

	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta na dostarczone samochody w odległości              nie większej niż 75 km od siedziby WORD, licząc od wyjazdu z WORD przy ul. Bydgoskiej 30C drogami publicznymi.
	Wykonawca udzieli gwarancji  na okres:

	min. 24 miesięce na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne i powłokę lakierniczą  bez limitu kilometrów;  

	min. 60 miesięcy na perforację korozyjną nadwozia. 

	Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodów osobowych przez obydwie strony postępowania.
	Określenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV : 34110000-1 samochody osobowe.


Dział IV Termin wykonywania zamówienia

	Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.


Dział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa            w art. 24 ust. 1,
	spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące :

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału            w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
	sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału            w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
	zdolności technicznej lub zawodowej; zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału           w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek określony         w ppkt 1.1. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ.
	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy.
	Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
	Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawców, którzy                 nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,                        w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony                   w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7. 
	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać                         na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,    w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające                     za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy, ubiegającemu się              o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne                     lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 9, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                  lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

	 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności  techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.

	W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo:

Etap I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału                     w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – procedura odwrócona.
Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które             nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń wymienionych w etapie I i uprzednim wykonaniu instytucji wezwania z art. 26 ust. 3.
	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g. formuły: spełnia –                nie spełnia. 
Dział VI OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


	W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                            w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:

	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4               do SIWZ). W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy                                     ze współwykonawców składa oświadczenie.

	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum)                  w/w dokument wykonawcy składają łącznie. 

	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca składa na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty:

	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca                 nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                 w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy ze współwykonawców składa zaświadczenie.
	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych              lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,                   że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków           o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                           że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy ze współwykonawców składa zaświadczenie.
	 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy ze współwykonawców składa zaświadczenie

	Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy ze współwykonawców składa oświadczenie.
Wszystkie wymagane oświadczenia składane są w oryginale, natomiast dokumenty należy składać                    w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
	W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ)
	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                       o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
	Zamawiający żąda od wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.
	Inne uwarunkowania: 
   wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

	Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa, w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                   lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

	jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt 11 ppkt 11.1.1. i 11.1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                              lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

	Dokumenty, o których mowa w ppkt 11.1.1., lub zastępujący je dokument, o którym mowa w ppkt 11.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pakt 11.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert

	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.


Dział VII Podmiot wspólny/Konsorcjum

	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

	wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna                niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć  do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

	pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,                           w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć                 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

	pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:

	jakiego postępowania dotyczy,

	jakie podmioty występują wspólnie,

	kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

	jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

	na jaki okres jest udzielone.

	jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych wykonawców                 z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa.

	w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

	wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

	jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Termin, na jaki winna być zawarta umowa wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

	Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich             nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

	dokumenty wymienione w dziale VI pkt 2 i 3 obowiązują każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.


Dział VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

	Pytania do SIWZ, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy i zamawiający przekazują sobie pisemnie (pocztą tradycyjna), faksem lub drogą elektroniczną. 

 W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą faksową lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu zamawiającego (76) 86 60 251 wew. 119, e-mail: sekretariat@word-legnica.pl.  
	Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane drogą faksową, będą mogły być odebrane tylko w dni robocze od godz. 07:00 do godz. 15:00. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji po godz. 15:00 będą mogły być skutecznie odebrane przez zamawiającego w następnym dniu roboczym. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza                  na stronie internetowej http://www.word-legnica.pl. 
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
	Piotr Wysocki – pracownik WORD Legnica pokój nr 12, tel.  (76) 862-60-251 – w dniach                         od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dział IX Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Dział X Termin związania ofertą
      
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania ofert.

Dział XI Opis sposobu przygotowywania ofert

	Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 
	Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Oferta musi być własnoręcznie podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę upoważnioną do występowania                w imieniu wykonawcy co musi być potwierdzone załączonymi dokumentami. Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne i naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej.
	Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty  w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Dokumenty, o których mowa w SIWZ składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej                        za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, lub jego pełnomocników (z wyłączeniem pełnomocnictwa,  o którym mowa w pkt 4).

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. 
Oferta wykonawcy jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a  wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą  być one  udostępnione innym uczestnikom postępowania. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji,             o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,                       że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dział XII  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego                    w  Legnicy przy ul. Bydgoskiej 30C w sekretariacie (I piętro) do dnia  01.06.2017 r. do godz. 10:00.
Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
	Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu . Opakowanie powinno być oznaczone napisem:


PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa dwóch samochodów osobowych do celów administracyjnych w WORD Legnica nie otwierać przed godz 10:30 dnia 01.06.2017 r.

Koperta  w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu  Drogowego               w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 30C w sali konferencyjnej (I piętro)  dnia  01.06.2017 r. o godz. 10:30.
Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych wykonawców lub osób upoważnionych                         do reprezentowania wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności            i warunków gwarancji zawartych  w ofercie.

	Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad co składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

Dział XIII  Opis sposobu obliczenia ceny


	Cena wykonania przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie,  wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca                w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia określonym w SIWZ                                    i postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym w szczególności:

	koszt transportu do miejsca wskazanego przez zamawiającego, 

koszt wszelkich załadunków i rozładunków, 
koszt pakietu ubezpieczeniowego (AC, OC, NWW, Assistance), 
podatek od towarów i usług VAT, 
	Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Podana cena powinna obejmować pełen przedmiot i zakres usług objętych przedmiotem zamówienia. 
	W przypadku wątpliwości, co do ceny oferty zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  


Dział XIV Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty

	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:


Lp.
Opis kryteriów oceny ofert
Znaczenie
1.
Cena 
60 pkt
2.
Zużycie paliwa w cyklu miejskim na przejechane 100 km dla samochodu osobowego typu sedan:
do 8 litrw8 litrów zużycia – 10 pkt
powyżej 8 litrw8 litrów zużycia – 5 pkt
10 pkt
3.
Zużycie paliwa w cyklu miejskim na przejechane 100 km dla samochodu osobowego typu kombi:
do 7,5 litrw7,5 litrów zużycia – 10 pkt
	powyżej 7,5 litrw7,5 litrów zużycia – 5 pkt
10 pkt
4.
Wartość emisji dwutlenku węgla w (g/km) w cyklu łączonym dla samochodu osobowego typu sedan:
emisja dwutlenku węgla do 150 g/km - 10 pkt
	emisja dwutlenku węgla powyżej 150 g/km - 5 pkt
10 pkt
5.
Wartość emisji dwutlenku węgla w (g/km) w cyklu łączonym dla samochodu osobowego typu kombi:
emisja dwutlenku węgla do 140 g/km - 10 pkt
	emisja dwutlenku węgla powyżej 140 g/km - 5 pkt

10 pkt

	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

E = C + Z + K  + D
Gdzie:
E - łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta, C - liczba punktów w kryterium cena, Z - liczba punktów w kryterium zużycie paliwa w cyklu miejskim, D - liczba punktów w kryterium wartość emisji dwutlenku węgla w (g/km) w cyklu łączonym.

Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Kryterium cena:
C = Cn/Cb x 60 pkt
Gdzie:
Cn –najniższa cena oferty brutto
Cb – cena brutto oferty badanej

Kryterium zużycie paliwa w cyklu miejskim:
	podstawą obliczenia punktacji w tym kryterium dla samochodu osobowego typu sedan jest deklarowane przez producentów oferowanego samochodu zużycie paliwa w cyklu miejskim na przejechane 100 km:
- pojazd zużywający do 8 litrw8 litrów paliwa otrzyma – 10 pkt
- pojazd zużywający powyżej 8 litrw8 litrów paliwa otrzyma – 5 pkt 

	podstawą obliczenia punktacji w tym kryterium dla samochodu osobowego typu kombi jest deklarowane przez producentów oferowanego samochodu zużycie paliwa w cyklu miejskim na przejechane 100 km:

- pojazd zużywający do 7,5 litrw7,5 litrów paliwa otrzyma – 10 pkt
- pojazd zużywający powyżej 7,5 litrw7,5 litrów paliwa otrzyma – 5 pkt 

	Kryterium wartość emisji dwutlenku węgla:
	podstawą obliczenia punktacji w tym kryterium dla samochodu osobowego typu sedan jest deklarowana przez producentów oferowanego samochodu wartość emisji dwutlenku węgla w (g/km) w cyklu łączonym:

- emisja dwutlenku węgla do 150 g/km - 10 pkt
- emisja dwutlenku węgla powyżej 150 g/km - 5 pkt

	podstawą obliczenia punktacji w tym kryterium dla samochodu osobowego typu kombi jest deklarowana przez producentów oferowanego samochodu wartość emisji dwutlenku węgla w (g/km) w cyklu łączonym:

- emisja dwutlenku węgla do 140 g/km - 10 pkt
- emisja dwutlenku węgla powyżej 140 g/km - 5 pkt

	Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, zmierzona wg. procedury ustalonej dla badań homologacyjnych.


	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu            o podane kryteria wyboru. 
	Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę                        z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach. 

Dział XV Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, określając miejsce i termin podpisania umowy.
	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali                          się o udzielenie zamówienia o:

·	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
·	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
·	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
	Zamawiający powiadomi o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
	Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 na swojej stronie internetowej.
	W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał                        się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 


Dział XVI  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dział XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

	Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
	Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli:

	w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

	upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93                  ust. 1 ustawy.

	Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

	Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w zakresie: 

	terminu realizacji zamówienia jedynie, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności:

	wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia                       o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku          u wykonawcy działania wojenne,

	przedłużającej się niezależnej od wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

	W przypadku zaistnienia ww. okoliczności dostawy samochodów zostaną wykonane w najkrótszym możliwym terminie, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.

Zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej wykonawcy lub zamawiającego. 
Zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
Sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli wynikać to będzie z okoliczności                   o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty                                 w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT (wynagrodzenie wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.)
	Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron.
Wprowadzenie powyższych zmian wymaga sporządzania pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian o których mowa w pkt 7.
	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

	wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                    art. 24 ust. 1; 

	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi        na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


Dział XVIII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju popisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
	w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo           w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

	wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

	wobec czynności innych niż określone w ppkt 4.1. i 4.2. – odwołanie wnosi                                           się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

	Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

	nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Dział XIX  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych i wariantowych

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 ustawy Pzp).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Dział XX  Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.

Dział XXI  Adres strony internetowej zamawiającego

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.word-legnica.pl

Dział XXII Informacja o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Dział XXIII  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Dział XXIV Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Dział XXV Wykaz załączników

Wykaz załączników:
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ.
	Formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 3 do SIWZ.
	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 dl SIWZ.
	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ.
	Projekt umowy załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do niniejszej specyfikacji.



Dyrektor WORD Radosław Gesella
                                                               
    Zatwierdził w dniu 19.05.2017 r.










(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego


SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 



Lp

Cechy
Wymagania minimalne dla pojazdu pierwszego
Tak/Nie
Wymagania minimalne dla pojazdu drugiego
Tak/Nie
1
Rodzaj pojazdu
sam. osobowy

sam. osobowy

2
Ilość pojazdów
1

1

3
Nadwozie
sedan

kombi

4
Rok produkcji
2016/2017

2016/2017

6
Pojemność silnika
min. 1400 cm³ 

min. 1150 cm³

7
Długość
min. 4640 mm

min. 4250 mm

8
Szerokość
min. 1795 mm

min. 1725 mm

9
Wysokość
min. 1415 mm

min. 1450 mm

10
Silnik
o zapłonie iskrowym

o zapłonie iskrowym

11
Skrzynia biegów
automatyczna

automatyczna

12
Moc silnika
min. 180 KM

min. 110 KM

13
Rodzaj paliwa
benzyna bezołowiowa

benzyna bezołowiowa

14
Kolor nadwozia
szary metaliczny

szary metaliczny

15
Układ kierowniczy
ze wspomaganiem

ze wspomaganiem

16
Kolumna kierownicza
regulowana w dwóch płaszczyznach

regulowana w dwóch płaszczyznach

17
Kierownica
wielofunkcyjna

wielofunkcyjna

18
Obręcze kół
ze stopów lekkich minimum 16”

ze stopów lekkich minimum 15”

19
Bezpieczeństwo 
przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz boczne kurtyny powietrzne

przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz boczne kurtyny powietrzne

20
Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania
możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

21

System stabilizujący tor jazdy
możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

22
System optymalizacji przyczepności podczas ruszania z miejsca 
możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

23
System wspomagania hamowania 
możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

możliwość odłączenia systemu z pozycji kierującego

24
Emisja spalin
zgodna z normą EURO VI

zgodna z normą EURO VI





26






Dodatkowo



światła do jazdy dziennej

światła do jazdy dziennej



reflektory co najmniej ksenonowe

reflektory co najmniej halogenowe



światła przeciwmgłowe przednie

światła przeciwmgłowe przednie



fotel kierowcy z regulowanym siedziskiem w pionie i w poziomie

fotel kierowcy z regulowanym siedziskiem w pionie i w poziomie



podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami

podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami



hamulec awaryjny mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca kierowcy 

hamulec awaryjny mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca kierowcy 



klimatyzacja automatyczna

klimatyzacja automatyczna 



elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne



elektrycznie podnoszone szyby przednie  i tylne

elektrycznie podnoszone szyby przednie          i tylne



centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem

centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem



czujnik parkowania – przód i tył

czujnik parkowania – przód i tył



sensor deszczu

sensor deszczu



tempomat

tempomat



system multimedialny fabryczny, obsługujący system nawigacji satelitarnej i odtwarzający
płyty CD, DVD, pliki w formacie MP3, WMA z kolorowym ekranem dotykowym i
technologią Bluetooth do obsługi telefonu komórkowego

system multimedialny fabryczny, obsługujący system nawigacji satelitarnej i odtwarzający
płyty CD, DVD, pliki w formacie MP3, WMA z kolorowym ekranem dotykowym i
technologią Bluetooth do obsługi telefonu komórkowego



blokada przeciw-uruchomieniowa - firmowy immobiliser

blokada przeciw-uruchomieniowa - firmowy immobiliser



komputer pokładowy z wyświetlaczem

komputer pokładowy z wyświetlaczem



trójkąt ostrzegawczy

trójkąt ostrzegawczy



gaśnica

gaśnica



apteczka doraźnej pomocy

apteczka doraźnej pomocy 



pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe

pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe



komplet nowych dywaników gumowych i gumowa wykładzina do bagażnika

komplet nowych dywaników gumowych i gumowa wykładzina do bagażnika



dodatkowy komplet opon wraz z felgami do wymiany sezonowej (opony zimowe),

dodatkowy komplet opon wraz z felgami do wymiany sezonowej (opony zimowe),





wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem





podgrzewane fotele przednie (kierowcy i pasażera)





siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od przestrzenie bagażowej












Każdy z dostarczonych samochodów musi być przygotowany do eksploatacji, tzn. pozbawiony zabezpieczeń transportowych i zatankowany minimum 5l paliwa.




Załącznik nr 2 do SIWZ
O F E R T A


WYKONAWCA:         pełna nazwa

                                     adres


                                     telefon / fax

                                     e-mail

CZŁONEK KONSORCJUM / CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy):
                                     pełna nazwa


                                     adres


                                     telefon / fax

                                     e-mail


.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
telefon   ...............................       fax   ...........................................

...........................@............................................   



.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….

telefon   ...............................       fax   ...........................................

...........................@............................................   
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Bydgoska 30 C, 59 – 220 Legnica na: Dostawę 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW dla kierującego i pasażerów oraz Assistance.


Oferujemy realizację zamówienia – w zakresie określonym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

	CENA OFEROWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SEDAN :


Cenę netto: ……………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………   zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………...zł

	CENA OFEROWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU KOMBI :


Cenę netto: ……………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………   zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………...zł

	ŁĄCZNA CENA OFERTY (pkt. a + pkt. b)


Łączna cena netto: ……………………………..……………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………   zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………...zł

	Parametry techniczne oferowanych samochodów:


	samochód osobowy typu sedan:
Marka samochodu ………..…………….…... typ, model ..…………….…………………………….

	Pojemność silnika …………………... [cm³]    /moc silnika KM …….…….……………………….
	Wymiary: długość [mm] ………………..……, szerokość [mm] ………..…………, wysokość [mm]  …………….…… .
	Rodzaj paliwa: ……………………………………………………
	Deklarowane przez producenta samochodu zużycie paliwa w cyklu miejskim na 100 km wynosi: …………………..….
	Deklarowane przez producenta samochodu wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym wynosi: ……………… g/km

samochód osobowy typu kombi:
Marka samochodu ………..…………….…... typ, model ..…………….…………………………….
	Pojemność silnika …………………... [cm³]    /moc silnika KM …….…….……………………….
	Wymiary: długość [mm] ……………………, szerokość [mm] ……………………, wysokość [mm]  …………….…… .
	Rodzaj paliwa: ……………………………………………………
	Deklarowane przez producenta samochodu zużycie paliwa w cyklu miejskim na 100 km wynosi: …………………..….
	Deklarowane przez producenta samochodu wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym wynosi: ……………… g/km

	Oświadczamy, że autoryzowany serwis producenta znajduje się w odległości nie przekraczającej 75 km  od siedziby WORD, licząc od wyjazdu z WORD przy ul. Bydgoskiej  30C, drogami publicznymi (podać dokładny adres stacji serwisowej): ………………………………………………………...………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………
	Oświadczamy, że w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Potwierdzamy, że dostarczane samochody spełniają wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1  do SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
	Oświadczamy, że zawarty w SWIZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się         w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
	Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki  określone w SIWZ oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
	 Oświadczamy, że cena naszej oferty nie przenosi/przenosi* obowiązku zapłaty części lub całości podatku VAT ze strony wykonawcy na zamawiającego.

     *  w przypadku przeniesienia podatku VAT na zamawiającego należy poniżej podać kwotę przeniesionej   wartości podatku VAT.    ………..zł /słownie……………………………………………/
* W przypadku braku jednoznacznego określenia czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zamawiający przyjmie, że taki obowiązek nie powstanie.
	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przedstawione w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
	Oświadczamy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą cześć zamówienia: 


Lp.
Zakres prac powierzony podwykonawcom:
Nazwa podwykonawcy:
1.


2.


3.



Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

	Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

     ……………………………………………………………………………………………………………………..…....
………………………………………………………………………………………………………………………….                      (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

	Informujemy, że dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od .....… do .....… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
	Ofertę niniejszą składamy na ............................. kolejno ponumerowanych stronach.




Złącznikami do niniejszej oferty są:

1............................................................................  
2……………………………....................................
3……………………………....................................
4……………………………...................................
5……………………………...................................
6...........................................................................
7............................................................................
8............................................................................
9………………………………………………………


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                …………...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                          
            ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



* niepotrzebne skreślić








.Załącznik nr 3 do SIWZ

_______________________________
                     (pieczęć Wykonawcy)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW dla kierującego i pasażerów oraz Assistance, prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w dziale V SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

              	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w dziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

         …………………………………………………………………………...	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )






OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )






Uwaga:  W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają wykonawcy łącznie.




































Załącznik nr 4 do SIWZ



________________________________
                      (pieczęć Wykonawcy)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW dla kierującego i pasażerów oraz Assistance, prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
 
          	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu               z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

	
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



Uwaga: W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca.






Załącznik nr 5 do SIWZ



________________________________
                      (pieczęć Wykonawcy)



Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej
   

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW dla kierującego i pasażerów oraz Assistance.


Informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                      o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) – jeśli dotyczy:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Lp.
Nazwa podmiotu, adres



w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa listę
* niepotrzebne skreślić


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

                                                                      ………………………………………………………………………………..
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

                                                                                                                          

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT  Umowa nr  WORD/OR/ ...............2017    

Zawarta w dniu  …………. 2017r. w Legnicy pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Legnicy ul. Bydgoska 30C posiadającym, REGON:  390620051, NIP:  691-19-91-671, który reprezentuje: Radosław Gesella – Dyrektor, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym",
a przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .............................., działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS prowadzonej przez .............., pod nr ............... mającą siedzibę w .............., posiadającym:
REGON:   ...........................................
NIP:          ...........................................   
reprezentowanym przez: ………………………………,
zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą "

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie,            a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć  wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym przez zamawiającego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) nr sprawy WORD/OR/382/13-1/2017. Strony niniejszej umowy oraz każda z osobna jako Strona, ustalają, co następuje:

§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy zgodnie ze złożoną ofertą: 
	samochód osobowy typu Sedan - marki ..............................typ/model………....................................  o pojemności silnika .............................., mocy silnika KM ………….., wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW i Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów                 z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę.

	samochód osobowy typu Kombi - marki ..............................typ/model………................................      o pojemności silnika .............................., mocy silnika KM ………….., wraz z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW i Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów                 z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę.

	Wykonawca potwierdza, że dostarczone samochody są fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca potwierdza, że w/w pojazdy są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                      w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
	Wykonawca oświadcza, że:
	samochody osobowe stanowiące przedmiot zamówienia posiadają homologację wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

	samochody osobowe stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.

	przysługuje mu prawo do dysponowania samochodami dostarczanymi w ramach niniejszej umowy i nie jest ono ograniczone prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się żadne postępowanie, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy.


§ 2
Strony ustalają, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Wraz z dostawą, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego samochodu:
	potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie;

	instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia;

	książkę serwisową;

	2 komplety kluczyków;

	kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji na pojazd. 

	Każdy z dostarczanych samochodów musi być przygotowany do eksploatacji, tzn. pozbawiony zabezpieczeń transportowych i zatankowany minimum 5l paliwa.
	W razie stwierdzenia w trakcie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych lub niezgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, Zamawiający odstąpi od podpisania protokółu odbioru. W takim przypadku zamawiający zażąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad, spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do siedziby zamawiającego w Legnicy lub w inne wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie miasta Legnicy.  
	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 75 km od siedziby WORD licząc od wyjazdu z WORD przy ul. Bydgoskiej  30C drogami publicznymi. Autoryzowany serwis znajduje się: ……………………………………………………………………………………………………………

§ 3
Wykonawca udzieli gwarancji na okres:
	min. 24 miesięce na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne i powłokę lakierniczą  bez limitu kilometrów;  

	min. 60 miesięcy na perforację korozyjną nadwozia. 
	Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obydwie strony postępowania.


§ 4
W przypadku awarii samochodu i naprawy gwarancyjnej termin wykonania naprawy, nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. 
	W przypadku awarii któregokolwiek z samochodów i naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni kalendarzowych, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zamawiającemu samochodu zastępczego w terminie do 2 dni od dnia w którym minął 10 dniowy termin naprawy, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego. Samochód zastępczy użytkowany będzie do czasu usunięcia awarii i odbioru samochodu zamawiającego. 


§ 5
Cena za realizację całości przedmiotu umowy wynosi ……………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…… zł) + podatek VAT ……..…% w wysokości …………………… zł, tj. łącznie …………….…………… zł brutto (słownie: ……………………………..………………..................................................................................... zł). 
	Na cenę łączna przedmiotu umowy składa się:
	cena samochodu osobowego typu sedan:

Cenę netto: ……………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………   zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………...zł
	 cena samochodu osobowego typu kombi:

Cenę netto: ……………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………..…zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………   zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………...zł
	Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. 
	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy zamawiającego.
	W przypadku, gdy zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie określonym ust. 4, zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego oznaczonego jako termin wykonania zobowiązania.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 6
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
	za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie w wysokości 0,1 % ceny całości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w dostawie liczony od dnia następnego oznaczonego jako termin wykonania zobowiązania, przy czym za nie wykonanie umowy zamawiający uzna niedostarczenie samochodów w ilości i terminach, o których mowa w § 2 niniejszej umowy,

	w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy                 w wysokości 10 %  ceny umowy brutto, 

	Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
	W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez zamawiającego część umowy. 
	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.


§ 8
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
	terminu realizacji zamówienia jedynie, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności:

	wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia                       o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u wykonawcy działania wojenne,

	przedłużającej się niezależnej od wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

	W przypadku zaistnienia ww. okoliczności dostawy samochodów zostaną wykonane w najkrótszym możliwym terminie, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.
	Zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej wykonawcy lub zamawiającego. 

Zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
	Sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli wynikać to będzie z okoliczności                   o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT (wynagrodzenie wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.)
	Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron.
Wprowadzenie powyższych zmian wymaga sporządzania pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 

§ 9
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w szczególności:
	gdy wykonawca nie dostarczy oferowanych samochodów w ustalonym terminie,

	na skutek zaistnienia po stronie wykonawcy okoliczności, które uniemożliwią lub w sposób oczywisty zagrożą wykonaniu umowy,

	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

	wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                    art. 24 ust. 1,

	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

	Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do zamawiającego bez praw do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli zamawiający opóźnia się z zapłatą wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy o więcej niż 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

	Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.

	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie       7 dni o:
zmianie siedziby , adresu lub osób uprawnionych do reprezentowania,
ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania układowego,
zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności, które zagrażają wykonaniu umowy.




§ 11
Wszelka korespondencja między Stronami kierowana na adres wskazany w niniejszej umowie listem poleconym, będzie – mimo nie podjęcia przesyłki przez drugą Stronę (adresata przesyłki) – traktowana jako skutecznie doręczona po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłki.
W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań, aby zastąpić takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi skutek zamierzony przez Strony przy zawieraniu umowy.


§ 12
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
	Integralną część umowy stanowią:
a) SIWZ,
b) oferta,
c) załącznik nr 1 do umowy – specyfikacja techniczna oferowanych samochodów
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