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Specyfikacja  

Istotnych Warunków Zamówienia 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

Powiat Myśliborski – Zarząd Powiatu w Myśliborzu 

ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTAWY 

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Zakup sprzętu do pracowni napraw pojazdów samochodowych ZSP Nr 1 w Barlinku” 

 
SPIS TREŚCI : 

Rozdział I. Forma oferty; 

Rozdział II.  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III. Oferty wspólne; 
Rozdział IV. Jawność postępowania; 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. Wymagane dokumenty; 

Rozdział VI.  Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia i gwarancja; 

Rozdział VIII. Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z 

zamawiającym; 
Rozdział IX.  Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział X.  Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XI.  Wybór oferty najkorzystniejszej; 
Rozdział XII. Zawarcie umowy; 

Rozdział XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XIV. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – oferta cenowa; 

Załącznik Nr 1a – informacje o parametrach technicznych oferowanego sprzętu;  
Załącznik Nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik Nr 4 – wzór umowy 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. 

nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą. 

 

ROZDZIAŁ I – Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny 

podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, 

pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz. 

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w 

języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 

że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Powiat Myśliborski 

– Zarząd Powiatu w Myśliborzu ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz przetarg 

nieograniczony, „Zakup sprzętu do pracowni napraw pojazdów samochodowych ZSP 

Nr 1 w Barlinku"oraz „nie otwierać przed 13.04.2011 r. godz. 9:45” - bez nazwy i 

pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
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Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w 

szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w Biurze Obsługi Interesanta lecz 

wpłynie do Sekretariatu Starostwa Powiatowego.  

 
ROZDZIAŁ II – Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem 

„wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 

dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna 

powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
 
ROZDZIAŁ III – Oferty wspólne  

 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w 

imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 
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5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 

nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV – Jawność postępowania 

 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu 

udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, 

zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą 
być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 

udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa 

wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 

późniejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 
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ROZDZIAŁ V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

 spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają 
obowiązek złożyć następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do siwz. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

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 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać 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. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie 

dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty. 

6. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, 

wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
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1) informacje o parametrach technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, celem 

ustalenia zgodności z opisem przedmiotu określonym w siwz, sporządzone zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1a. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku 

składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców); 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument  

8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego 

(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie 

przez zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ VI – Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 
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4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

 

ROZDZIAŁ VII – Termin wykonania zamówienia i gwarancja 

 

1. Termin wykonania zamówienia – 10 maja 2011 r.  

2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 24 miesiące na nowy sprzęt. 

 

ROZDZIAŁ VIII – Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania się wykonawców z zamawiającym 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:  

- Pn 07.00 – 15.30 

- Wt, Pt 07.00 – 14.45 

- Śr, Czw.  07.00 – 15.00  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

2) zmiana treści SIWZ, 

3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

5) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, 

6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny, 

7) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź Wykonawcy, 

8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego 

dnia. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 
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6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 

wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w poprzednim pkt lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie 

internetowej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX – Sposób obliczenia ceny oferty 

 

 

1. Cena powinna obejmować całość zamówienia, podatek VAT 23% oraz wszystkie pozostałe 

koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy do Zespołu Szkól 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku wniesienia, montażu oraz przeszkolenia.  

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ X – Składanie i otwarcie ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, ul. Ks. Michała Sopoćki 2,  

74-300 Myślibórz (Biuro Obsługi Interesanta – parter) w terminie do dnia 13.04.2011 r. do 

godz. 9:30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 

godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane 

w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
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5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.04.2011 r. o godz. 9:45 w siedzibie Zamawiającego – 

Sala Posiedzeń.   

6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 

nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, zawartych w ofercie.  

7. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni bezpośrednio przy otwarciu ofert,  

Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 8. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 

nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w 

ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

ROZDZIAŁ XI – Wybór oferty najkorzystniejszej oferty.  

 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 

                cena najniższa 

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 % 

            cena oferty ocenianej 

 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w siwz. 
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11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w siwz. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie 

jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 
 

ROZDZIAŁ XII – Wybór oferty najkorzystniejszej oferty.  
 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 

do siwz. 

2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 

 

ROZDZIAŁ XIII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

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 wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

4. 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. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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ROZDZIAŁ XIV – Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

1. Pojazdy do ćwiczeń i przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych – 1 szt.  

 

L.p. Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1 

 

Samochód 

 

Polonez* 1600 cm²,  sprawny technicznie,  wyposażony w napęd 

rozrządu za pomocą paseka rozrządu i w układzie hamulcowm z 

przodu i z tyłu tarcze hamulcowe. Pojazd musi być wyrejestrowany  

 

* lub równoważny 

 

2. Podnośniki kolumnowe – 2 szt. 

 

L.p. Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  
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Podnośniki 

kolumnowe 

 

Podnośniki kolumnowe – z podstawkami pod silnik, skrzynię 

biegów, samochód i  wózkami  narzędziowymi do każdego 

podnośnika.  Podnośnik Dwukolumnowy 2500 kg   bezobsługowy, 

kubeczki z olejem  smarującym  i podwójnymi  nakrętkami 

nośnymi. Podnośniki posiadają napęd śrubowy z przeniesieniem 

napędu za pomocą łańcucha z podwójnymi nakrętkami z kontrolą 

zużycia. Posiadają  zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków, 

sterowanie napięciem bezpiecznym   z elektrycznym układem 

nadzoru pracy podnośnika i  automatyczną blokadą ramion. 

Nośność 2500 kg, wysokość podnoszenia 2000 mm, wysokość po 

opuszczeniu 90 mm. PODSTAWKI POD SKRZYNIĘ BIEGÓW 

hydrauliczna,  konstrukcja ramy zapewniająca dostęp do trudno 

dostępnych miejsc wyposażona w kołka obrotowe i nożny pedał 

ułatwiający pracę w trudno dostępnych miejscach z system 

szybkiego unoszenia bez obciążenia. Udźwig 300 kg,  

WÓZKI NARZĘDZIOWE z zestawem 200narzędzi, 5-szufladowy, 

łożyskowane prowadnice, blat ABS Z centralny zamek  max. 

obciążenie szuflady: 25kg.         
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3. Modele silników do badań diagnostycznych oraz ćwiczeń 

 

L.p. Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Model silnika z 

zapłonem 

samoczynnym z 

pompą rotacyjną  

 

Zespół napędowy umożliwiający prowadzenie zajęć praktycznych 

dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych, wykonywanie pomiarów sygnałów, wykonywanie 

diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne, wykonywanie 

symulacji usterek, omówienie budowy silnika i podzespołów, oraz 

dokonywać bieżących pomiarów pracy silnika, który będzie służył  

do celów nauki montażu i prac obsługowo-naprawczych, oraz do 

przeprowadzania egzaminu zewnętrznego dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych Model wykonany w ramie na kołach 

umożliwiających przemieszczanie  

 

 

 

 

2 

 

 

 

Model silnika 

z zapłonem 

samoczynnym układ 

Common Rail 

 

Zespół napędowy umożliwiający   prowadzenie zajęć praktycznych 

dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych wykonywanie pomiarów sygnałów, wykonywanie 

diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne, wykonywanie 

symulacji usterek, omówienie budowy silnika i podzespołów, oraz 

dokonywać bieżących pomiarów pracy silnika, który będzie służył  

do celów nauki montażu i prac obsługowo-naprawczych, oraz do 

przeprowadzania egzaminu zewnętrznego dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych Model wykonany w ramie na kołach 

umożliwiających przemieszczanie. 
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Model silnika z 

zapłonem iskrowym 

jedno punktowy 

wtrysk paliwa 

Zespół napędowy umożliwiający prowadzenie zajęć praktycznych 

dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych wykonywanie pomiarów sygnałów, wykonywanie 

diagnostyki systemów poprzez żłącze diagnostyczne, wykonywanie 

symulacji usterek, omówienie budowy silnika i podzespołów, oraz 

dokonywać bieżących pomiarów pracy silnika, który będzie służył  

do celów nauki montażu i prac obsługowo-naprawczych, oraz do 

przeprowadzania egzaminu zewnetrznego dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych Model wykonany w ramie na kołach 

umożliwiających przemieszczanie. 
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4. Urządzenia diagnostyczne – 1 szt.  

 

L.p. Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Tester usterek   

Bezprzewodowy moduł z adapterem USB-Bluetooth. W zestawie: 

zasilacz, walizka, kabel uniwersalny 4-przewodowy, przewód 

OBD, zintegrowany wymienny adapter IBOX, uchwyt modułu, 

przewód USB. Przewody pom.: dwużyłowe ,żółto/niebieski i 

czerwono/czarny, przewód masowy czarny, 2 koncówki pomiarowe 

czerwone, zacisk przyłączeniowy czarny. Dodatkowa funkcja: 

multimetr dwukanałowy i oscyloskop dwukanałowy (na szafce -

wózek) wraz z dwoma komputerami przenośnymi .Do każdego 

urządzenia diagnostycznego laptop i drukarka. Laptop o 

następującej konfiguracji przekątna ekranu 15,4", napęd DVD, MS-

Windows XP, minimum 2 GB pamięci operacyjnej, 3 porty USB  

minimum 160 GB dysk twardy. Drukarka laserowa o rozdzielczość 

FastRes 1200 (maks. 600 x 600 dpi), drukowanie do 18 str./min w 

czerni. Uaktualnienia oprogramowania na bieżąco przez cały okres 

użytkowania  za darmo. Cykl szkoleń przez okres min 5 lat. 

Okablowanie do pojazdów azjatyckich i europejskich. 
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Tester 

diagnostyczny 

Wyposażony w czytelny 6” kolorowy wyświetlacz, na którym 

wyświetlane są komunikaty, informacje i procedury. Poza 

określeniem kodu usterki wyświetlany jest również opis kodu. 

oprogramowanie dostępne na karcie CF w języku polskim 

umożliwiają diagnostykę powinien  posiada funkcje 

automatycznego wyzwalania zapisu danych (tzw. funkcja próby 

drogowej).Funkcja ta polega na określeniu wartości granicznych 

parametrów, przekroczenie tych wartości w trakcie pracy pojazdu 

zostaje rozpoznane przez tester jako moment wystąpienia usterki i 

następuje automatyczny zapis przebiegu wszystkich parametrów do 

pamięci testera. Te przebiegi mogą być później analizowane w celu 

ustalenia dokładnej przyczyny wystąpienia usterki. Wykresy 

parametrów można również  skalować i powiększać (funkcja 

zoom). Z milowością  zapis 2 000 klatek filmowych, które można 

przeglądać lub drukować z PC. Do tego urządzenia 

diagnostycznego laptop i drukarka. Laptop o następującej 

konfiguracji przekątna ekranu 15", napęd DVD, MS-Windows XP, 

minimum 2 GB pamięci operacyjnej, 3 porty USB  minimum 160 

GB dysk twardy Drukarka laserowa o rozdzielczość (600 x 600 

dpi), drukowanie do 15 str./min w czerni. Uaktualnienia 

oprogramowania na bieżąco przez cały okres użytkowania  za 

darmo. Cykl szkoleń przez okres min 5 lat. Okablowanie do 

pojazdów azjatyckich i europejskich 
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5. Pomoce dydaktyczne – 1 szt.  

 

L.p. Nazwa  Wymagane minimalne parametry techniczne  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Analizator spalin 

Do emisji spalin silników zarówno iskrowych jak i 

wysokoprężnych, wyposażonych w EOBD. Spełniający najnowsze 

europejskie wymagania dyrektywy 2004/22/WE (MID) ,klasa 

dokładności 0 wg OIML, pomiar 4 składników, tryb pomiaru 

urzędowy i ciągły, ergonomiczne wymiary, czas rozgrzewania: < 5 

minuty. przy 20°C, automatyczne odprowadzanie kondensatu i 

automatyczne zerowanie co 30 minut. Analizator wyposażony test 

w analizator spalin klasy 0 z wbudowaną drukarką, sondę spalin, 

kabel zasilający klawiaturę, sondę obrotów i sondę temperatury. 

Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności ITS 
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Dynamomierz 

Powinien zapewniać urzędowy pomiar nieprzezroczystości i 

procedura określenia nieprzezroczystości odpowiednia dla 

warsztatów, analiza nieprzezroczystości z prezentacją krzywej 

nieprzezroczystości przed pomiarem automatyczne zerowanie i 

kalibracja, bluetooth. Urządzenie powinno posiadac certufikat 

zgodnosci ITS. Proste i czytelne menu w języku polskim, pomiar 

ciągły zadymienia spalin silników ZS, automatyczna kntrola 

ciśnienia strumienia spalin, automatyczna kontrola czystości filtrów 

pomiarowych, automatyczne zerowanie, krótki czas nagrzewania 

10 min, oprogramowanie bazuje na systemie Windows, możliwość 

bezprzewodowego połączenia z komputerem (Bluetooth) i zakres 

pomiarowy: zadymienie 0-99,9 % lub 0-9,99 m-1. 
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Urządzenia do 

kontroli geometrii 

kół 

Urządzenie do pomiaru geometrii kół z tradycyjnymi kamerami 

CCD, technologia głowic pasywnych z systemem obrazowania 

wyników w 3D oprogramowanie w języku polskim .Ekrany 

pasywne z charakterystycznymi punktami odblaskowymi 

umieszczane są na przednich kołach danego pojazdu, a kamery 

aktywne na kołach tylnej osi. Urządzenie nie wymagające 

dodatkowego osprzętu do badań pojazdów ze spojlerami, 

umożliwiające także pomiar maksymalnego skrętu kół bez 

stosowania elektronicznych obrotnic. Wyposażone jest w lekkie 

czteropunktowe uchwyty na koła wykonane z magnezu - 

zapewniają mocowanie głowic na kołach w zakresie 12 - 24''. Jest 

urządzeniem w pełni bezprzewodowym, komunikacja między 

głowicami pomiarowymi, a jednostką sterującą umieszczoną w 

mobilnej szafce odbywa się w technologii Bluetooth. Wyniki 

pomiaru w 3D, menu w jezyku plskim, prostota obsługa, całkowita 

powtarzalność wyników. Urządzenie mocowane na stałym podłożu, 

jak i podnośnikach diagnostycznych czterokolumnowych lub 

nożycowych. Daje możliwość zmierzenia parametrów:  kąt 
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wyprzedzenia sworznia zwrotnicy + SAI na obrotnicach, SAI w 

pozycji uniesionej, prześwit, zbieżność przy skręcie, kontrola ramy 

w pojazdach dostawczych, możliwości regulacyjne  w czasie 

rzeczywistym następujących parametrów  - kąty wyprzedzenia 

sworznia zwrotnicy (WSZ), pochylenia kół, zbieżność; - kąty ESZ, 

pochylenia koła, zbieżność dla pojazdu uniesionego; - pochylenie 

kół + zbieżność - obrotnice (przy zapamiętanym WSZ);  -  

pochylenie kół + zbieżność dla pojazdu niesionego (przy 

zapamiętanym WSZ); - ustawienie ramienia; - podkładki na tył. 

Podstawowe dane urządzenia: rozmiar koła 12 - 24'', średnica koła 

do 37'', szerokość przejazdowa: 48 - 96'', rozstaw osi: 70 - 180'', 

zasilanie: 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz głowic pasywnych oraz system 

obrazowania.Do zestawu drukarka laserowa o rozdzielczość (600 x 

600 dpi), drukowanie do 18 str./min w czerni. Cykl szkoleń przez 

okres min 5 lat. 
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Urządzenia do 

kontroli zawieszenia 

Szarpak pneumatyczny wieloruchowy przeznaczony do 

wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu w celu kontroli 

luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego. 

Umożliwia wymuszanie szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w celu określenia metodą 

organoleptyczną luzów w elementach zawieszenia i układzie 

kierowniczym unieruchomionego pojazdu. urządzenie umożliwia 

kontrolę luzów w przegubach, sworzniach, łożyskach i 

końcówkach drążków kierowniczych. Badanie luzów odbywa się 

po najechaniu kołami pojazdu na przesuwne płyty szarpaka przez 

wymuszanie ruchu skrętnego i ruchu w kierunku poprzecznym koła 

jezdnego pojazdu z jednoczesną obserwacją sprawdzanych 

elementów zawieszenia i układu kierowniczego oświetlanych 

silnym strumieniem światła halogenowej lampy sterującej. 

Maksymalna siła wymuszająca w płaszczyźnie poziomej - 450 

daN, zasilanie robocze powietrza - 0.6 MPa i sterowanie 

elektryczne - 24V 

 

 


