
Pułtusk, dn. 04.08.2017r. 

Do: Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO DLA ZESPOŁU 

SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W 

GOŁOTCZYŻNIE” 

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, wyjaśniam: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na autobus z wejściem dla pasażerów prawymi drzwiami, 

elektrycznie otwieranymi, z podgrzewaną szybą, montowanymi przez producenta II etapu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność 2987cm^3 ? Zamawiający w SIWZ określił 
pojemność skokową silnika wynoszącą 3000 cm^3 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3: Prosimy o informację, jaki jest wymagany kolor nadwozia? W SIWZ jest zapis, iż kolor będzie 
ustalony po rozstrzygnięciu przetargu, natomiast w formularzu oferty jest wymóg koloru jasnego 

niebieskiego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownych zmian treści oferty.  

Pytanie 4: Ponadto prosimy o zmianę treści umowy w § 5 punkt 6.Zamawiający wymaga przybycia serwisu 

w celu wykonania naprawy gwarancyjnej. Wymóg ten jest  nierealny, ponieważ w takich przypadkach 
pojazd kierowany jest na  stanowisko kontrolno-diagnostyczne. Stanowiska takie znajdują się ASO. 

Proponujemy następujący zapis tego punktu: "Naprawa gwarancyjna zostanie  

wykonana w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faxem". 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownych zmian.  

Wyjaśnienie Nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ  

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 

zmian treści SIWZ jn.: 

W załączniku nr 1 OFERTA tiret pierwszy lit. g otrzymuje brzmienie: 

g) Kolor nadwozia: do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu, 

w załącznik nr 3 Wzór umowy §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„§5 ust. 6 Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia 

pocztą elektroniczną lub faxem”. 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. 

Nowy formularz oferty i wzór umowy do pobrania a stronie http://bip.e-bratne.pl/ 

 

Z poważaniem  

DYREKTOR /-/ Wiesława Gąsiorowska 

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.e-bratne.pl/  

http://bip.e-bratne.pl/
http://bip.e-bratne.pl/


Załącznik nr 1 

Wykonawca: 

nazwa   ........................................................................................................................................... 

adres     ul. ............................................................  miejscowość .......................................... 

kod pocztowy …......-..............   województwo ……………........................................................ 

PESEL ...............................................................  NIP ................................................................... 

tel. ...................................................................... fax. ................................................................... 

Internet: http:// ..................................................................e-mail ................................................. 

 

O  F  E  R  T  A 

 

         Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup fabrycznie nowego 

autobusu szkolnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie,  składamy niniejszą ofertę na:  

    N  e  t  t  o                   -  ...............................  …………zł. 

    podatek VAT .......%    -  ...............................  …………zł. 

     O  G  Ó  Ł  E  M (brutto)        :  ................................  ………  zł.  

Oświadczam, że: 

-Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy autobus szkolny o niżej wymienionych parametrach i 

wyposażenia: 

a)Marka/model:  

b) Rok produkcji:  

c) Silnik/pojemność skokowa:  ……….cm3/…. cylindrów 

d) Moc: ……. KM 

e) Minimalna długość całkowita autobusu: ……. mm 

f) Rozstaw osi: min. ……. mm 

g) Kolor nadwozia: do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu 

h) Pakiet ospojlerowania 

i) Skrzynia biegów: automatyczna 

j) Rodzaj paliwa: olej napędowy 

k) Homologacja: Euro 6 

l) Wspomaganie kierownicy 

m) Komputer pokładowy 

n) Systemy bezpieczeństwa: ABS; ASR; ESP 

o) Poduszki powietrzne 

p) Fotele pasażerskie na szynach, demontowalne z możliwością zamontowania stolików 

r) Tempomat 

s) Światła przeciwmgłowe 

t) Przednie światła: Bi ksenon 

u) Immobilizer /centralny zamek 

w) Elektryczne szyby i lusterka boczne 

x) Podgrzewane lusterka boczne 

y) Liczba osi: 2/Tylne koła podwójne 

z) Pojemność bagażnika: ………… l, - Pułki bagażowe, - Klimatyzacja automatyczna - kierowcy i 

pasażerów z indywidualnymi nawiewami, - Ogrzewanie postojowe – Webasto, - Drzwi wejściowe 



przesuwne – sterowane elektrycznie, - Przyciemniane szyby, - Przetwornica 220 V + gniazdka, - 

Fotele klasy turystycznej z 3-punktowymi pasami , podłokietnikami i siatkami, - CD radio – 2 din, - 

Nawigacja niezintegrowana, - DVD, - Mikrofon, - Gniazda USB nad każdym fotelem, - Hak,  

- Udzielimy gwarancji na okres 2 lat mechaniczna bez limitu kilometrów i 10 lat na perforację 

nadwozia,  

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, 

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia, 

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy. 

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie max.  ……. dni od daty podpisania umowy (max. 40 

dni),  

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką 

dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

- Akceptujemy termin związania ofertą. 

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ………./*. 

- Jestem/ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą. 

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*: 

1. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. .................................................................... 

 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są/*: 

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

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 

2. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 

Integralną częścią oferty są załączniki: 

1) ……………………………………………... 

2) ................................................................... 

3) ................................................................... 

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

........................... dnia............2017r.                              ......................................................... 
                                                                                      podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

                                                                                                                 wykonawcy lub pełnomocnik lub  

             podpis osoby  fizycznej składającej ofertę 

 

 
* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik 2 

 

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

       (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie” 

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów,  

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 
........................... dnia............2017r.                                             ........................................... .......................... 

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015r. poz. 2164, ze zm.).  

 

 
........................... dnia............2017r.                                             ..................................................................... 

                                                                                  podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..……………......., 

na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje 

się Wykonawca  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y 

……………………………..........………..…………………....., będący/e podwykonawcą/ami w 

niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  



                                                Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA Nr ................................../2017 

 

W dniu .....................2017 roku w Gołotczyźnie ,  

pomiędzy : 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, mającym siedzibę w 

Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b,: 06 – 430 Sońsk  

REGON : 000861877, NIP : 566 – 13 – 62 – 719 , zwanej dalej Zamawiającym , reprezentowanym 

przez: 

1. Dyrektora – Wiesławę Gąsiorowską 

a ................................................................................................................................................................. 

mającym siedzibę w .................................................................................................................................. 

zarejestrowanym w.......................................................................... pod numerem 

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

Numer NIP : ........................................................, REGON: ......................................................,  

reprezentowanym przez :  

1. ...........................................  

2. ...........................................  

zwanym  Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu szkolnego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie o parametrach techniczno-

eksploatacyjnych oraz wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny. 

§ 2 

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie …….. dni od daty podpisania 

umowy.   

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy kwotę 

brutto w(raz z podatkiem VAT ……………..zł (słownie 

brutto………………………………………………… złotych), w tym netto 

……………………………….. zł (słownie netto ……………………………………….złotych) oraz 

podatek VAT … %  w kwocie ………………….zł 

(słownie…………………………………………………….złotych).  

2. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

3.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 ust. 1, 

podpisany przez Wykonawcę (jego przedstawiciela) oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Odbiór samochodu nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym. Za uszkodzenia przedmiotu 

niniejszej umowy powstałe w trakcie transportu odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku ujawnienia wad samochodu w chwili odbioru Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni samochód wolny od wad. 

3. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu: 

a) świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce, 

b) kartę pojazdu, 

c) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, 



d) Deklarację zgodności CE w języku polskim, 

e) kartę gwarancyjną, 

4. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie obsługi Zamawiającego celem prawidłowej 

eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane dla jej zachowania, a w szczególności 

konserwacja, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę  lub w innej 

autoryzowanej stacji serwisowej. 

3. Usługi  związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą 

realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego pojazdu. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów.  

5. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojazdu 

na nowy bez wad.  

6. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia pocztą 

elektroniczną lub faxem. 

§ 6 

1.Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą 

kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2  niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu wolnego od wad w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i awarii w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, 

4) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

poniesionej szkody. 

§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony umowy przewidują 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w 

następujących przypadkach:  

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty 

podatku VAT. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§ 8 

1.Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej 



zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni 

od wystąpienia tych okoliczności) lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne;  

b) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;  

c) Wykonawca nie dostarczył samochodu bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie;  

d) Wykonawca wykonał zamówienie nienależycie - Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku 3 krotnego wezwania Wykonawcy do dostarczenia 

samochodu wolnego od wad lub wypełnienia warunków gwarancji.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia ww. informacji oraz powinno zawierać uzasadnienie - § 6 

ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie 

obowiązujące w danym zakresie.  

 

§ 10 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie 

adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa 

się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, 

albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia. 

 

§ 11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy.  

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


