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BIII.271.2.2013                                                                                         Ożarów, dnia  25.01.2013
		
Z A T W I E R D Z A M:

  BURMISTRZ   OŻAROWA
           
      /-/ Marcin Majcher
...............................................................
          (podpis i pieczęć  Zamawiającego)

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW
   ZAMÓWIENIA   (SIWZ)


ROZDZIAŁ I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający:	
GMINA  OŻARÓW
 
ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ożarów   
fax 15 861 11 36
strona  internetowa:  www.bip.ozarow.pl 
adres  email:przetargi@ozarow.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

    1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawę o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonych                          w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 w/w ustawy. 
   2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   1)  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113,   poz.  759 ze zm.) zwana dalej  PZP,
   2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817  ze  zm.);
  3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224,  poz. 1796);



ROZDZIAŁ III.  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu VAN/MINIBUS osobowego dla potrzeb Gminy Ożarów wraz z pakietem ubezpieczeń zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp.
Wymagane parametry i wyposażenie, warunki gwarancji
          Rodzaj pojazdu:
1
Samochód fabrycznie nowy – 2012/2013 rok produkcji
2
Typ: VAN/MINIBUS osobowy (kategoria homologacji M1) 
3
Ilość miejsc siedzących:  7 pasażerów + kierowca  (razem 8)
4
Długość pojazdu: minimum 4750 mm
5
Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): 
minimum 1900 mm
6
Wysokość: minimum  1875 mm
7
Rozstaw osi: minimum 2850 mm
8
Przestrzeń ładunkowa minimum 800 mm od najbardziej wysuniętego elementu ostatniego rzędu siedzeń.
9
Lakier nadwozia metalizowany
10
Kolor srebrny metalik
          Rodzaj silnika:
11
Wysokoprężny (diesel) 
12
Pojemność silnika od 1900 cm³ do 2200 cm³
13
Moc silnika minimum 110 KM
14
Rodzaj paliwa: olej napędowy
         Wyposażenie:  
15
Skrzynia biegów manualna:  minimum 6-cio biegowa
16
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
17
Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne
18
System wspomagania siły hamowania
19
System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 
20
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu
21
System kontroli trakcji (ESP)
22
System stabilizacji toru jazdy
23
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera na przednim fotelu
24
Regulacja położenia kierownicy 
25
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym
26
Fotele ergonomiczne z zagłówkami
27
Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
28
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
29
Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę.
30
Elektrycznie regulowane szyby boczne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
31
Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem
32
Szyby boczne i tylna przyciemniane
33
Przesuwne prawe drzwi boczne
34
Stopień wejściowy boczny oświetlony
35
Tylne drzwi  lub klapa
36
Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe
37
Koła zimowe komplet 1 sztuka
38
Immobiliser
39
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem
40
Światła  przeciwmgielne z przodu
41
Sygnał dźwiękowy informujący o nie włączonych światłach
42
Trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyły
43
Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie sterowane,  składane
44
Lusterko wsteczne wewnętrzne
45
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem
46
Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
47
Klimatyzacja  dwustrefowa (przód, tył) z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna
48
Radioodtwarzacz CD wraz  z instalacją i głośnikami, 
ze sterowaniem w    kierownicy
49
Czujniki parkowania  tył
50
Komputer pokładowy
51
Wykładzina podłogowa
52
Oświetlenie w podsufitce
53
Siatka oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki
54
Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 9 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek
55
Tapicerka welurowa
56
Czujnik światła i deszczu
           Warunki gwarancji:
55
Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: 
minimum 2 lata
56
Powłoka lakiernicza:  minimum 2 lata
57
Perforacja blach podwozia i nadwozia: minimum 12 lat
58
Instrukcja obsługi w języku polskim
         Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok
59
OC
60
AC
61
NW
62
Assistance

a) Samochód osobowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012/2013 roku, kompletny 
i wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
b) Samochód osobowy musi spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 5.
c) Samochód osobowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, 
z późniejszymi zmianami).
d) Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi 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.
e) Samochód osobowy musi być objęty 12-miesięcznym ubezpieczeniem komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego, liczonym od dnia zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego. Pakiet ubezpieczeniowy musi obejmować : OC, AC - pełne z ryzykiem kradzieży, NW i Assistance 24h.
f) Samochód osobowy oprócz homologacji i polis ubezpieczeniowych musi posiadać : instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
g) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
h) Gwarancja wymagana przez Zamawiającego :
- 2 lata bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,
- 2 lata na powłoki lakiernicze,
- 12 lat na perforację nadwozia.
i) Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
j) Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
k) Minimalne warunki dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco :
- zniesienie udziału własnego,
- zniesienie potrącenia amortyzacji części,
- zniesienie konsumpcji ubezpieczenia,
- rozliczanie napraw w wariancie serwisowym w kwotach brutto,
- zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całej Unii Europejskiej,
- ubezpieczenie „autoszyba”.
l) Ubezpieczenia komunikacyjne Assistance polegające między innymi na zapewnieniu pomocy technicznej lub holowania w przypadku awarii samochodu służbowego, uszkodzenia w wyniku wypadku lub innego zdarzenia drogowego uniemożliwiającego dalszą jazdę pojazdem.
ł) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów - suma ubezpieczenia w wysokości 15000 zł 
w odniesieniu do kierowcy i każdej osoby przewożonej w ubezpieczonym samochodzie służbowym.
m) Ubezpieczenie komunikacyjne OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami).

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: 34110000-1 – samochody osobowe

ROZDZIAŁ IV.  OFERTY CZĘSCIOWE 

  	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIJACE
 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
ROZDZIAŁ VII. TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA

1. Terminy  realizacji zamówienia :
Nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
   1) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ,
   2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP  o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące; 

    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, na potwierdzenie należy złożyć:
    3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie należy złożyć:    
    4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, na potwierdzenie należy złożyć: 
   W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
    Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie
    oryginału:
   - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1w związku z art.44 ustawy Pzp 
   (wg załącznika nr 1 do oferty)
5)   Nie  podlegają wykluczeniu.

         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga się złożenia następujących dokumentów:

       a)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – (wg załącznika nr 2 do oferty)
       b) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2   ustawy PZP,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy PZP.
       c) jeżeli Wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w Rozdziale VIII pkt 2 oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów według zasady spełnia / nie spełnia. 

ROZDZIAŁ IX.  WARUNKI WYKLUCZAJĄCE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
	
       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ X.   DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

  1.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie dostaw (podwykonawcy)   jest   zobowiązany do:
	 określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie  realizowany przez podwykonawców,
	Zamawiający ureguluje należności wobec Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonanie zamówienia,


  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez           
      podwykonawcę.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 36 ust.4 ustawy  PZP – (wg załącznika nr 3 do oferty)

ROZDZIAŁ XI.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT

 1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

 2.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 
 3.	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XII.   	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA   SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1.	Oferta musi zawierać:

Oświadczenie  woli  Wykonawcy
1.	
a)	Oferta cenowa zgodna z załączonym  „Formularzem ofertowym” – załącznik Nr 1 do SIWZ  Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. 
b) opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 4  do oferty
c) oświadczenie o podwykonawcach - załącznik  nr 3  do oferty


Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 
warunków podmiotowych
1.
 Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik  nr 1 do oferty
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do 
Wykluczenia z postępowania:
1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 24 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do oferty.
2
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust., 1 pkt. 2  PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy PZP.

 2.	Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej  powyżej  (nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty).

 3.	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

 4.	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

 5.	Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej lub pełnomocnika.

 6.	Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo musi zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia.

 7.	Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U.  Nr 226, poz. 1817 ze zm.). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ              I DOKUMENTÓW.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.	
	
ROZDZIAŁ XIV. POROZUMIEWANIE SIĘ Z WYKONAWCAMI.
 
   1. Porozumiewanie się Wykonawcami tylko drogą pisemną za pomocą fax, e-maila, poczty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

Termin związania Wykonawcy z ofertą  upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .

 1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 
 2.Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

 3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
	

 (Nazwa  Wykonawcy)  
...................................
          (Adres)
OFERTA
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Ożarów
                                                                                  ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ożarów

 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.

                               „Nie otwierać przed dniem 05.02.2013 godz. 1015”

5.W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie                   w trakcie sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE  I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

 1.	  Ofertę należy złożyć w  Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27- 530 Ożarów   pokój nr 11 (sekretariat Urzędu)  w terminie do dnia 05.02.2013 do  godziny 10.00.

 2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE  I  TERMIN OTWARCIA OFERT.
 
1	Oferty zostaną otwarte w budynku Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27- 530 Ożarów     pokój  nr  16  w dniu 05.02.2013. o godzinie 1015.

2	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.

3.	Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3 ustawy PZP.

21.4	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XXI.  OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

 1.	Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty                                   z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów bez względu na termin realizacji umowy. 

 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca  po  przecinku.

 3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:


Nr  kryterium
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
w pkt 
1
cena  brutto oferty
100  

4.	Punkty przyznawane za ustalone w/w kryterium będzie  liczone wg następujących wzorów:

Nr kryterium
Wzór obliczenia ilości punktów
1
 
       Sposób obliczenia  punktów = Cn/Cb  x 100  pkt 
gdzie:
       Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,
       Cb – cena brutto oferty badanej,
       100 –wskaźnik stały.

  5. Obliczanie ilości punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

 6. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 


ROZDZIAŁ XXII.  ISTOTNE WARUNKI UMOWY.

      Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie  umowy  stanowiący                     załącznik Nr 1 do  SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII.  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ ZAWARTEJ UMOWY W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH;
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje  się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa  w art. 144   ustawy PZP, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) zmian dotyczących osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne)
2) zmian teleadresowych stron umowy 
3) terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych jako „siła 
wyższa”, których nie można było przewiedzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z
 winy żadnej ze stron. 


ROZDZIAŁ XXIV.  DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY.

W  przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

ROZDZIAŁ XXVI.  WARUNKI   PŁATNOŚCI

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będzie w złotych polskich.
	Termin płatności do 14 dni od dnia złożenia faktury Zamawiającemu po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru.
	Zmiana podatku VAT następuję z mocy prawa.

 ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO.

      Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113,   poz.  759 ze zm.). 
 
Przysługujące  środki  odwoławcze:


Odwołanie
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
     1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu,
     2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
     3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

 Obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca  może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany                           w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
 
Wniesienie odwołanie 
 1. W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
    1)  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
    1)  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. 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:
    1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
    2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
          a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  
5. 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.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 
Umorzenia  i  koszty  postępowania 

1. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 ustawy PZP stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym,                     w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku,                   o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności                  z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Termin przesłania odwołania innym Wykonawcom 

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. ustawy PZP.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Odpowiedz Zamawiającego na złożone odwołanie Wykonawcy 

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu  rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione                w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
    3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
          a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
          b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Warunki  formalne rozpatrzenia odwołania 

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
     1) nie zawiera braków formalnych;
     2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże                           z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się       90 % wpisu.
 

Termin rozpatrzenia odwołania

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy,
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,
5) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym  w odwołaniu,
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2,
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.


Skarga do sądu 

Zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na orzeczenie Izby stronom                              oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

ROZDIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia  publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Wobec tego każdy uczestnik postępowania powinien zapoznać się z  w/w przepisami w celu poznania zasad i trybu udzielania zamówienia  publicznego.  

       Załączniki  stanowiące  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).


1. Formularz Ofertowy  załącznik nr 1 do SIWZ wraz z n/w załącznikami tj.:
	załącznik   nr 1 do oferty	-   oświadczenie art. 22 ust 1 PZP, 
	załączniki  nr 2 do oferty	-   oświadczenie z art. 24 ust.1 PZP,
	załącznik   nr 3 do oferty	-   oświadczenie  z art. 36 ust. 4  PZP 
	załącznik   nr 4 do ofert          -   parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

2. Załącznik nr 1 do SIWZ              	-  projekt  umowy 















Formularz    ofertowy.                                       


 ..................................................
                                                                                                                                                 (miejscowość  i  data)
....................................................
       (pieczęć   wykonawcy) 
Numer  oferty  
  nadany  przez  Zamawiającego


OF E R T A    C E N O W A

           Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nieograniczonym – na dostawę  pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail: 

……………………………………………………….. na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

       Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w następujący sposób, że  całkowita cena za dostawę  będzie  wynosiła  
                      
                         ............................................................... PLN  ( w tym podatek VAT)
(Słownie : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

1.	Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie opracowaną dla przedmiotowego zadania  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak                  i wszystkie nakłady towarzyszące które są niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  
2.	Termin wykonania zamówienia do nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy, zakończoną pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez obydwie strony.
3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia i posiadamy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty oraz nie będziemy mieli żadnych dodatkowych roszczeń  finansowych.  
4. Oferujemy następujemy okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
a) …………. lat bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu- bez wyłączeń- obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe 
i fabryczne,
b) …………...lata na powłoki lakiernicze,
c) ………….. lat na perforację nadwozia.
5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6.	Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.


7.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
 
1)....................................................			6) ................................................
2)....................................................			7).................................................
3)....................................................			8) ................................................ 4)....................................................			9) ................................................ 5)....................................................			10) ..............................................  
            


…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
                    






















Załącznik  nr 1 do oferty   
(wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu )




……………………………………………
            (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)



OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.)
 


    Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:	

       1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
       2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
       3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
      4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

       Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy Kodeksu Karnego.


      								                                                    
             ......................................................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Art. 297 §1 ustawy Kodeksu Karnego. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi -kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Załącznik nr 3 do oferty  




……………………………………………………..
                (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

(z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 ze zm.)


        Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –  na dostawę pn.:  
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.
        
      Oświadczam/y, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM
Lp.

Zadania, które mają zostać zlecone podwykonawcom
(podać opis i zakres)

1.



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

2.



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

3.



................................................................................
   
       Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez Zamawiającego.


…………………………………..
            (miejscowość, data)						 
              ......................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)





 Załącznik nr 2 do oferty  




……………………………………………………..
                (pieczęć Wykonawcy)

 			  	               

OŚWIADCZENIE

 (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 


           Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych.


           Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy Kodeksu Karnego.





…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              ......................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Art. 297 §1 ustawy Kodeksu Karnego. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi -kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Załącznik nr 4 do oferty  

               Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia
Oferowany samochód:
- producent ………………………………….
- marka …………………………………………
- model …………………………………………
- rok produkcji ……………………………..

Lp.
Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego
Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcą*
          Rodzaj pojazdu:

1
Samochód fabrycznie nowy – 2012/2013 rok produkcji

2
Typ: VAN/MINIBUS osobowy (kategoria homologacji M1) 

3
Ilość miejsc siedzących:  7 pasażerów + kierowca  (razem 8)
TAK/NIE
4
Długość pojazdu: minimum 4750 mm
TAK/NIE
5
Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): 
minimum 1900 mm
TAK/NIE
6
Wysokość: minimum  1875 mm
TAK/NIE
7
Rozstaw osi: minimum 2850 mm
TAK/NIE
8
Przestrzeń ładunkowa minimum 800 mm od najbardziej wysuniętego elementu ostatniego rzędu siedzeń.
TAK/NIE
9
Lakier nadwozia metalizowany
TAK/NIE
10
Kolor srebrny metalik
TAK/NIE
          Rodzaj silnika:

11
Wysokoprężny (diesel) 
TAK/NIE
12
Pojemność silnika od 1900 cm³ do 2200 cm³
TAK/NIE
13
Moc silnika minimum 110 KM
TAK/NIE
14
Rodzaj paliwa: olej napędowy
TAK/NIE
         Wyposażenie:  

15
Skrzynia biegów manualna:  minimum 6-cio biegowa
TAK/NIE
16
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
TAK/NIE
17
Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne
TAK/NIE
18
System wspomagania siły hamowania
TAK/NIE
19
System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 
TAK/NIE
20
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i
poziomu płynu
TAK/NIE
21
System kontroli trakcji (ESP)
TAK/NIE
22
System stabilizacji toru jazdy
TAK/NIE
23
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera na przednim fotelu
TAK/NIE
24
Regulacja położenia kierownicy 
TAK/NIE
25
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym
TAK/NIE
26
Fotele ergonomiczne z zagłówkami
TAK/NIE
27
Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
TAK/NIE
28
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
TAK/NIE
29
Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę.
TAK/NIE
30
Elektrycznie regulowane szyby boczne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
TAK/NIE
31
Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem
TAK/NIE
32
Szyby boczne i tylna przyciemniane
TAK/NIE
33
Przesuwne prawe drzwi boczne
TAK/NIE
34
Stopień wejściowy boczny oświetlony
TAK/NIE
35
Tylne drzwi  lub klapa
TAK/NIE
36
Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe
TAK/NIE
37
Koła zimowe komplet 1 sztuka
TAK/NIE
38
Immobiliser
TAK/NIE
39
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem
TAK/NIE
40
Światła  przeciwmgielne z przodu
TAK/NIE
41
Sygnał dźwiękowy informujący o nie włączonych światłach
TAK/NIE
42
Trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyły
TAK/NIE
43
Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie sterowane,  składane
TAK/NIE
44
Lusterko wsteczne wewnętrzne
TAK/NIE
45
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem
TAK/NIE
46
Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
TAK/NIE
47
Klimatyzacja  dwustrefowa (przód, tył) z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna
TAK/NIE
48
Radioodtwarzacz CD wraz  z instalacją i głośnikami, 
ze sterowaniem w    kierownicy
TAK/NIE
49
Czujniki parkowania  tył
TAK/NIE
50
Komputer pokładowy
TAK/NIE
51
Wykładzina podłogowa
TAK/NIE
52
Oświetlenie w podsufitce
TAK/NIE
53
Siatka oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki
TAK/NIE
54
Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 9 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek
TAK/NIE
55
Tapicerka welurowa
TAK/NIE
56
Czujnik światła i deszczu
TAK/NIE
           Warunki gwarancji:

55
Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: 
minimum 2 lata


56
Powłoka lakiernicza:  minimum 2 lata

57
Perforacja blach podwozia i nadwozia: minimum 12 lat

58
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK/NIE
         Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok

59
OC
TAK/NIE
60
AC
TAK/NIE
61
NW
TAK/NIE
62
Assistance
TAK/NIE
 
* Wykonawca zobowiązany jest w tej kolumnie podać dane dotyczące oferowanego samochodu lub zakreślić właściwą odpowiedź TAK/NIE
                                                                     	   Załącznik  Nr  2  projekt umowy  do SIWZ


                                                    UMOWA  DOSTAWY 
				    (KUPNA-SPRZEDAŻY)

Zawarta w  dniu……………. 2013r.  w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – na dostawę  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu ................2013r.  pomiędzy:

Gminą Ożarów  z  siedzibą  przy  ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, posiadającą NIP                            863-162-48-66 reprezentowaną przez:

    Pana  Marcina  Majchera – Burmistrza Ożarowa
    przy kontrasygnacie Pani  Stefanii  Dziedzic – Skarbnika   Gminy
 zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”,

a ………………………………………………… z siedzibą …….………………………., wpisaną do ewidencji  .................................. pod nr........................................, posiadający    NIP:……………………….., reprezentowanym przez;
	1)…………….-…………………………….
	2) …………….-……………………………
zwany w treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:
 
§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowego marki………………….., model……………, wraz z pakietem ubezpieczeń: OC, AC (pełne z ryzykiem kradzieży ze zniesieniem udziału własnego o szkodzie), NNW i Assistance 24 h zawartym na okres 12 miesięcy liczonym od dnia zarejestrowania samochodu.
	Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz opis wyposażenia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 2
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……….. 2013 roku. Do dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów samochodu, niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji, 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przed datą wydania samochodu.
Wydanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, po stwierdzeniu, że samochód jest zgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, posiadają instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i serwisową, polisę ubezpieczeniową, oraz że powyższe dokumenty zostały Zamawiającemu wydane.
	Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, że dostarczone pojazdy posiadają homologację (nie na samochody ciężarowe) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami) oraz, że spełniają wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin.

§ 3

1. Strony ustalają, że wartość brutto za dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynosi ……….…. zł (słownie : ……………………………………………….).
2. Podana wartość brutto przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy tj. : wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do Zamawiającego oraz koszty ubezpieczenia.
§ 4

	Płatność dokonana będzie w złotych w terminie do 14 dni od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy. Dostarczony i wydany przedmiot umowy musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
	 W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012 roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia.
2. Z chwilą wydania samochodu Wykonawca przenosi na Zamawiającego jego własność. 

§ 6

W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o czym mowa w § 7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
W szczególnych przypadkach, każda ze stron może odstąpić od naliczania kar umownych lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności :
a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami § 1 umowy lub załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a opóźnienie przekroczy 7 dni kalendarzowych.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 
§ 8

1. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji :
a) ….. lat na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,
b) … lat na powłokę lakierniczą,
c) … lat na perforację nadwozia.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
3. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego kraju.
5. Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
§ 9
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
§ 10

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie :
a) terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
b) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
c) zmian teleadresowych stron umowy określonych w niniejszej umowie,
	Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
 § 12

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

 § 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

										………………………….
  	   (podpis i pieczęć burmistrza)

    ……....................................………… 
            (podpis i pieczęć skarbnika gminy)
 Załącznik nr 1 do umowy 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.
Wymagane parametry i wyposażenie, warunki gwarancji

          Rodzaj pojazdu:

1
Samochód fabrycznie nowy – 2012/2013 rok produkcji

2
Typ: VAN/MINIBUS osobowy (kategoria homologacji M1) 

3
Ilość miejsc siedzących:  7 pasażerów + kierowca  (razem 8)

4
Długość pojazdu: minimum 4750 mm

5
Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): 
minimum 1900 mm


6
Wysokość: minimum  1875 mm

7
Rozstaw osi: minimum 2850 mm

8
Przestrzeń ładunkowa minimum 800 mm od najbardziej wysuniętego elementu ostatniego rzędu siedzeń.


9
Lakier nadwozia metalizowany

10
Kolor srebrny metalik

          Rodzaj silnika:

11
Wysokoprężny (diesel) 

12
Pojemność silnika od 1900 cm³ do 2200 cm³

13
Moc silnika minimum 110 KM

14
Rodzaj paliwa: olej napędowy

         Wyposażenie:  

15
Skrzynia biegów manualna:  minimum 6-cio biegowa

16
Układ kierowniczy ze wspomaganiem

17
Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne

18
System wspomagania siły hamowania

19
System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 

20
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i
poziomu płynu

21
System kontroli trakcji (ESP)

22
System stabilizacji toru jazdy

23
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera na przednim fotelu

24
Regulacja położenia kierownicy 

25
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym

26
Fotele ergonomiczne z zagłówkami

27
Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

28
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

29
Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę.

30
Elektrycznie regulowane szyby boczne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem


31
Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem

32
Szyby boczne i tylna przyciemniane

33
Przesuwne prawe drzwi boczne

34
Stopień wejściowy boczny oświetlony

35
Tylne drzwi  lub klapa

36
Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe

37
Koła zimowe komplet 1 sztuka

38
Immobiliser

39
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem

40
Światła  przeciwmgielne z przodu

41
Sygnał dźwiękowy informujący o nie włączonych światłach

42
Trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyły

43
Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie sterowane,  składane

44
Lusterko wsteczne wewnętrzne

45
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem

46
Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy

47
Klimatyzacja  dwustrefowa (przód, tył) z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna


48
Radioodtwarzacz CD wraz  z instalacją i głośnikami, 
ze sterowaniem w    kierownicy


49
Czujniki parkowania  tył

50
Komputer pokładowy

51
Wykładzina podłogowa

52
Oświetlenie w podsufitce

53
Siatka oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki

54
Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 9 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek

55
Tapicerka welurowa

56
Czujnik światła i deszczu

           Warunki gwarancji:

55
Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: 
minimum 2 lata


56
Powłoka lakiernicza:  minimum 2 lata

57
Perforacja blach podwozia i nadwozia: minimum 12 lat

58
Instrukcja obsługi w języku polskim

         Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok

59
OC

60
AC

61
NW

62
Assistance



