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Zamawiający: 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 

ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

 
 
 
Nr sprawy – PNB.7145/094/07 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŜej 60 000 euro. 

Data ogłoszenia przetargu: 13.02.2007 roku 

Przedmiot zamówienia: 

zakup samochodu 5 – cio osobowego, nowego lub uŜywane-
go wyłącznie do jazd testowych w sieci dealerskiej produ-
centa (auto demonstracyjne), z rocznika 2006/07. 

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 13.02.2007 roku.  
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 
3. Druki oświadczeń. 
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I. Zamawiający: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 
ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 
numer telefonu/faksu (055) 247-36-71 (wew. 45) 
adres elektroniczny: pinb2@pinb-powiatnowodworski.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. przetarg nieograniczony będzie prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177). 

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 

5. zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III. Przedmiot zamówienia : 

Zakup samochodu 5–cio osobowego, nowego lub uŜywanego do 
jazd testowych w sieci dealerskiej producenta (auto demon-
stracyjne), z rocznika 2006/07. 

Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 34110000-1 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Samochód 5-cio osobowy, nowy lub uŜywany wyłącznie do jazd te-
stowych w sieci dealerskiej producenta (auto demonstracyjne): 

• rok produkcji 2006 lub 2007, 
• w przypadku auta uŜywanego do jazd testowych w salonie sprzeda-

Ŝy przebieg pojazdu nie moŜe przekraczać 15 tysięcy kilometrów, 
• silnik – trzy lub czterocylindrowy, rzędowy, usytuowany z przodu pojazdu 
• pojemność skokowa – nie mniej niŜ 1,2 l i nie więcej niŜ 1,4 l, 
• moc maksymalna -nie mniej niŜ 44 KW (60 KM),  
• skrzynia biegów- mechaniczna 5–cio przełoŜeniowa,  
• układ hamulcowy- wyposaŜony w elektronicznie sterowany układ ABS,  
• układ kierowniczy- ze wspomaganiem i regulacją kierownicy, 
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• poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasaŜera, 
• przednie i tylne zagłówki z regulacją wysokości, 
• fotel kierowcy z regulacją wysokości, 
• całkowicie ocynkowane nadwozie, 
• zabezpieczenie antykradzieŜowe (immobiser + autoalarm), 
• instalacja radiowa z anteną i odtwarzaczem CD, 
• klimatyzacja, 
• centralny zamek, 
• elektrycznie opuszczane szyby przednie, 
• elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka zewnętrzne, 
• światła przeciwmgielne, 
• tylna szyba ogrzewana, 
• wycieraczki szyb tylnych, 
• nadwozie w kolorze jasnym metalizowanym, 
• komplet opon letnich i zimowych, 
• czujniki parkowania 
• gwarancja – nie krócej niŜ 24 m-ce. 

IV. Termin wykonania zamówienia – do 31.03.2007 roku 

V. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się 
o zamówienie. 

A.  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają na-
stępujące warunki: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czyn-

ności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Spełniający wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

B.  W toku badania ofert z postępowania o udzielenie zamówienia wy-
klucza się: 
1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-

stępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wyko-
nując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie napra-
wiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub 
nie naleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wy-
konawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono. 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
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przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, od-
roczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnio-
ne w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestęp-
stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówie-
nia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawo-
mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępo-
waniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, prze-
stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których kom-
plementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub in-
ne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzające-
go prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekup-
stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowa-
niu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt. 1-3. 

C.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wy-
konawców, którzy: 
1. Wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty oso-
bami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem 
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
jeŜeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace 
projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów. 

2. ZłoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzo-
nego postępowania. 

3. Nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępo-
waniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

4. Nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
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Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wyklu-
czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego 
zostanie uznana za odrzuconą. 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie zło-
Ŝyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, 
jeŜeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania. 

VI.1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie 
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (brak 
któregokolwiek z poniŜszych dokumentów spowoduje 
wykluczenie wykonawcy): 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych –zał. nr 2. 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych –zał. nr 3. 
4. Oświadczenie, Ŝe wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istot-

nych warunków zamówienia -zał. nr 4. 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wyma-
gają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodar-
czej wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składa-
nia ofert, a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo umowa spółki. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się: 

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazu-
ją pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. 

VIII. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kon-
taktowania się z wykonawcami jest: 

Mirosław PROKURAT  nr tel. (055) 2473671 (wew. 45) 
Ewa PRZYBYŁA   nr tel. (055) 2473668 (wew. 45) 
Sebastian śWIREK  nr tel. (055) 2473669 (wew. 45) 

IX. Termin związania ofertą 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upły-
wem terminu składania ofert. 
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X. 1. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób upraw-

nionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz 

wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania kaŜdego z podmiotów. 

4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone pod-
pisem osoby podpisującej ofertę. 

5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
podatku VAT. 

6. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
7. Kilka podmiotów moŜe złoŜyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty 

te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zobowiązania, 

8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i przedłoŜeniem swojej oferty niezaleŜnie od wyniku postępowania. 
10. Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 ustawy „Prawo zamó-

wień publicznych”. 

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. 
2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawia-

jącego na adres jego siedziby: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 

ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

oraz oznakowane następująco: „Zakup samochodu 5-osobowego”. 
Nie otwierać przed 28.02.2007 roku godz. 1030 i opatrzone nazwą 
i dokładnym adresem wykonawcy. 

XI.  Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.02.2007 
roku, do godz. 1000 . 

2. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić 
zmiany do złoŜonej oferty lub wycofać złoŜoną ofertę. Zmiany lub wycofania 
winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
winno być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno 
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym 
czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść 
SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe nie-
zwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

5. Modyfikacja treści SIWZ nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, a takŜe 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. 

6. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu nie-
zbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji 
treści SIWZ. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający nie-
zwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

XII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 28-02-2007 roku o godz. 1030 
w siedzibie zamawiającego pokój nr 37, II-piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia 
ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
których oferty są otwierane oraz informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawar-
tych w ofertach. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy 
wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w art. 
86 ust 3 i 4 ustawy Pzp. 

XIII. Kryteria oceny oferty 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:  
cena   –   100%. 

2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniŜ-
szą cenę. 

3. Obliczenia ceny oferty naleŜy dokonać z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4. Cenę naleŜy wpisać do oferty. 
5. JeŜeli zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określo-
nym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XIV. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

XV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy ofertę naj-
korzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 
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2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego 
oraz na portalu UZP. NiezaleŜnie od ogłoszenia o wyborze oferty zosta-
ną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złoŜyli oferty. 

3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie 
i miejscu podpisania umowy. 

XVI. Warunki umowy. 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi za-
łącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przyjmuje, Ŝe złoŜenie oferty 
oznacza przyjęcie warunków umowy. Postanowienia projektu umowy zostaną 
uznane przez Wykonawcę za wiąŜące w chwili podpisania umowy. 

XVII. Tryb udzielania wyjaśnień. 

1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie-
nie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wy-
jaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zama-
wiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawia-
jący jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonaw-
com, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od 
Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez 
nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonanie ja-
kichkolwiek zmiany w jej treści.  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 

XVIII. Protesty, odwołania i skargi. 
1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku na-
ruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochro-
ny prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. Wobec 
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zo-
bowiązany na podstawie ustawy moŜna wnieść pisemny protest do Zama-
wiającego, zgodnie z art. 179-183 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął 
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę je-
go wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł do Za-
mawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 

3. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 

Załączniki: 
1) formularz ofertowy – zał. nr 1, 
2) oświadczenia – zał. nr 2,3,4, 
3) wzór umowy – zał. nr 5. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 

ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

1. Oferujemy realizację zamówienia na : 
- Dostawę samochodu 5-osobowego 

za cenę netto.........................zł.. 

(słownie netto: ............................................................................................ ), 

cenę brutto: .......................... zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................), 

podatek VAT: .......................zł. 

(słownie podatek VAT:....................................................................................). 

2. Deklarujemy termin realizacji do dnia....................................................... 

3. Udzielamy gwarancji na okres..............................................................lat. 

4. Warunki płatności.................................................................................... 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamó-
wienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty. 

6.  Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas określony w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pro-
jekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, Ŝe oferta nasza składa się z ..................... stron. 
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9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) Dane techniczne samochodu 

(2) ................................................... 

(3) ................................................... 

(4) ................................................... 

(5) ................................................... 

 

 

 

.................................................... 
Podpis 

.................................................... 
(upowaŜniony przedstawiciel) 

.................................................... 
(adres) 
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Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

do postępowania o zamówienie publiczne na: 

„Zakup samochodu 5-osobowego, nowego lub uŜywany do jazd 
testowych w sieci dealerskiej producenta (auto demonstracyjne)” 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
o brzmieniu: 
Ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nie 
naleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi od-
powiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-

nie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, prze-
stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie ska-
zano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na pod-
stawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22ust. 1 pkt 1-3. 
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Ust.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wyko-
nawców, którzy: 
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub po-

sługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
jeŜeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynika-
jące z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych 
autorów; 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków; 
4) nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy       podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 
OŚWIADCZENIE 

do postępowania o zamówienie publiczne na: 

„Zakup samochodu 5-osobowego, nowego lub uŜywany do jazd 
testowych w sieci dealerskiej producenta (auto demonstracyjne)” 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177): 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czyn-

ności, będących przedmiotem zamówienia, 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, 

a takŜe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wyko-

nanie zamówienia, 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

.................................................   ............................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy      podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 
OŚWIADCZENIE 

do postępowania o zamówienie publiczne na: 

„Zakup samochodu 5-osobowego, nowego lub uŜywany do jazd 
testowych w sieci dealerskiej producenta (auto demonstracyjne)” 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
na „Zakup samochodu 5-osobowego nowego lub uŜywany do jazd testowych 
w sieci dealerskiej producenta (auto demonstracyjne)” i nie wnoszę do niej Ŝadnych 
zastrzeŜeń. 

 

 

.................................................   ............................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy      podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 
Wzór umowy dostawy nr......... 

zawarta w……………………………………………………..…w dniu ....................... pomiędzy : 

Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Nowodworskim 
ul. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

reprezentowanymi przez: 

mgr inŜ. Mirosława PROKURATA 

zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, a 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu 5-osobowego 

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

2. Kupujący zamawia a Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaŜy w/w przedmiot umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, Ŝe samochód będzie w pełni posiadał parametry technicz-
ne oraz wyposaŜenie zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2 

Strony ustalają termin wykonania umowy do 31 marca 2007 r. 

§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony usta-
lają cenę jednostkową na kwotę ..................................... zł (słownie: 
................................................................... zł). 
Cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, do którego zapłaty zobowiązany bę-
dzie Kupujący. Zapłata za wykonany przedmiot umowy zostanie dokonana na pod-
stawie faktury wystawionej przez Sprzedającego, w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania faktury VAT i po dokonaniu przez Kupującego odbioru samochodu. Zapłata 
dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedającego. 
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§ 4 

Odbiór samochodu przez Kupującego odbędzie się w siedzibie Sprzedającego. 
Sprzedający powiadomi Kupującego pisemnie o odbiorze przedmiotu umowy. Kupu-
jący odbierze pojazd w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma zgłaszającego go-
towość do odbioru. 

§ 5 

1. Sprzedający jest zobowiązany zapłacić Kupującemu karę umowną : 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leŜących po 

stronie Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmii i gwarancji 

w wysokości 1% wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki. 
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia umowne-

go za kaŜdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy gotowego do odbioru. 
3. JeŜeli kary umowne nie pokryją szkody ma prawo dochodzić odszkodowania uzu-

pełniającego. 

§ 6 

Sprzedający udziela gwarancji ............... miesięcy na ww. samochód od dnia odbio-
ru przez Kupującego. 

§ 7 

1. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny. 
Po upływie okresu gwarancji Sprzedawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz 
części zamienne przez okres 3 lat. Naprawy serwisowe Sprzedawca wykona u 
Kupującego po zawiadomieniu nadanym faxem w ciągu 48 godzin, za wyjątkiem 
napraw, których dokonanie ze względów technicznych nie będzie moŜliwe u Ku-
pującego. 

2. Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego pisemnie o jakichkolwiek ujaw-
nionych wadach. Sprzedający po otrzymaniu takiego zawiadomienia w okresie do 
14 dni naprawi lub wymieni uszkodzoną część bez kosztów dla Kupującego i za 
zwrotem kosztów dostawy pojazdu do miejsca wskazanego przez Sprzedającego. 

3. W przypadku gdy wady pojazdu są istotne Kupujący po dwóch bezskutecznych 
naprawach ma prawo odstąpić od umowy lub Ŝądać wymiany towaru na wolny od 
wad. 

4. Rękojmia za wady nie moŜe skończyć się wcześniej niŜ 1 rok po upływie gwarancji. 
5. JeŜeli Sprzedający po otrzymaniu zawiadomienia nie usunie wad w w/w terminie 

Kupujący moŜe równieŜ podjąć niezbędne środki zaradcze na koszt i ryzyko 
Sprzedającego nie tracąc Ŝadnych uprawnień jakie Kupujący moŜe mieć wobec 
Sprzedającego w ramach umowy. Kupujący moŜe zwłaszcza powierzyć naprawę 
pojazdu na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
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§ 8 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w miejscowości będącej siedzibą Kupują-
cego. 

Adresy do korespondencji: 
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Strony mają obowiązek powiadamiać o zmianie adresów pod rygorem uznania dorę-
czeń za skuteczne. 

§ 9 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla kaSdej 
ze stron. 

 

.................................................   ............................................. 
SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

 


