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ZAMAWIAJĄCY: 

 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 
Adres: 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 1, 

Tel.:    22 822 66 07  
Faks: 22 668 73 45 

_____________________________________________ 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

 

„zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 w Warszawie” 

 
 

 

 
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości  

kwoty określonej na podst. art. 11 ust. 8  ustawy Pzp 
 
 
 
 
 
 
Komisja Przetargowa: 
 

Przewodniczący Komisji    Zbigniew Landowski     -          ……………………………… 

Członek  - ……………..……………… 

Członek Komisji   Małgorzat     - …………………………… 

Członek Komisji                      Kinga Sierszuła                    - …………………………… 

Sekretarz Komisji         Maciej Malchar              - ..…………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, wrzesień 2019 r. 
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Część I 

Postanowienia ogólne 
 
1. Informacja o Zamawiającym  
 
Zamawiającym jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Warszawie w imieniu, którego 
postępowanie prowadzi: 
1) Dyrektor MOS nr 7 -  Piotr Łukawski 
Adres: 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 1 , 

Tel.: 0 22 822-66-07, fax: 022 668 73 45 
Regon: 000960013 
NIP: 526-23-88-172 

 
2. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami  
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w ramach prowadzonego 
postępowania jest Piotr Łukawski tel.: 22 822- 66 -07, fax: 22 668- 73- 45,  
e-mail: mos7ochota@interia.pl. 
 
 
3. Podstawa prawna 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy Pzp. 

 
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,                      
o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
5. Oferty wariantowe  i częściowe  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.  
 
6. Pisemność postępowania  
 
Oferty muszą być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez 
Zamawiającego i Wykonawców pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, 
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  
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Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje powyższe informacje za pomocą 
faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Adres do korespondencji: 
 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 
02- 396 Warszawa, ul. Geodetów 1 
fax.:  22 668- 73- 45 e-mail: mos7ochota@interia.pl 
 

7. Sposób udzielania wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie (jednak nie później niż na 2 dni przed 
terminem składania ofert), o ile wpłynie ono nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Zamawiający przekazuje treść 
wyjaśnień wszystkim  Wykonawcom,  którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania 
ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie internetowej. 
 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.   

         
     Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania Wykonawców. 

 
8. Procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp 

 
W niniejszym postepowaniu Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 
24aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności oceni oferty, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została uznana                    
za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału                                 
w postępowaniu. 
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Część II 
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) 
 
KOD CPV 34121500-6  Autokary 
 
I. Przedmiot zamówienia i zakres prac 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się                           
w Załączniku Nr 1 do SIWZ  
 

2. Termin realizacji zamówienia 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie  14 dni                 
od dnia zawarcia umowy. 
 

3.  Udział Podwykonawców  
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy                  
lub podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykonania zamówienia 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tych części wraz z podaniem firm 
podwykonawców.  
 
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu, zaangażowanych w realizację zamówienia –      
o ile dane te są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach dotyczących ww. danych w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację prac. 
 
W przypadku,  gdy Wykonawca powierzył część zamówienia Podwykonawcy,            
a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby 
którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz że nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 
 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę                         
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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4. Ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Łukawski- Dyrektor 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7, ul. Geodetów 1, 02- 396 Warszawa; 

 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy,                 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą 

adresu: iod@dbfo-ochota.waw.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

nr 7 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz            

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego               

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
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korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
Część III 

Warunki udziału 
oraz dokumenty wymagane od wykonawcy 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
 
B. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku              
w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 
r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz                  
z 2016 r. poz. 615).  
 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu 
 
A. Wykonawca do swojej oferty, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do SIWZ, dołączy:  
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje 
się Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone                    
na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ; 
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje 
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się Wykonawca, spełnienia warunki udziału w  postępowaniu – sporządzone                    
na podstawie Załącznika Nr 4 do SIWZ; 
3. Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego 
Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji              
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.) 
potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną                              
do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli nie wynika to z innych dokumentów 
dołączonych do oferty; 
 
B. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, na wezwanie Zamawiającego 
złoży następujące dokumenty lub oświadczenia: 
 
1. W celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia – odpis z właściwego rejestru                

lub  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych                          
lub zawodowych innych podmiotów na  zasadach  określonych  w  art.  22a  
ustawy, zgodnie   z § 9 ust. 2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia 26  lipca,  
2016r.     w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający                 
od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy 
przedstawienia     w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych              
w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia; 

 
C. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,           
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą                  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  
 
D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. B pkt 1 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę            
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej                     
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
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E. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. z 2016 r., poz. 1126). 
 
F. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  
do  uznania,  że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub dokumenty nie są już 
aktualne, Zamawiający może wezwać do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy). 
 

Część IV 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 
1. Wykonawca określa cenę ofertową zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 
oferty łącznej ceny brutto za całość zamówienia.  
2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie, nie podlega podwyższeniu w okresie 
realizacji zamówienia.  
3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia podana              
w Załączniku Nr 2 do SIWZ 
4. Wykonawca zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jest zobowiązany do złożenia 
informacji, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania                     
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku                   
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty 
podatku (zakres wymaganej informacji został wskazany w formularzu ofertowym - 
Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby                    
do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego, przyjmie cenę powiększoną     
o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy 
pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający 
miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6.  Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty             
z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Część V 
Kryteria i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące 
kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagami ( 1%= 1 pkt. ) 

a) Cena = 60% 
b) Rozwiązania techniczne = 36% 
c) Okres gwarancji = 4% 

 
2.. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad: 

 
a) Kryterium  cena- obliczana jest wg wzoru: 

 
C= (Cmin/Cb ) x 60 pkt. 
 
gdzie: 
C- cena  
Cmin- cena najniższa 
Cb- cena badana 
 

b) rozwiązania techniczne: 
 

L.p. Opis kryterium Ilość 
punktów 

1. Osiągnięcie EURO 6  13 

2. Całkowity przebieg autokaru w przedziale: 

  do 150 000 km 

 150 001- 300 000 km 

 300 001- 450 000 km 

 450 001 km -500 000 km 
 

 
13 
7 
3 
0 

 
c) Okres gwarancji powyżej 6- ciu miesięcy                                         4 pkt

                     
Okres gwarancji poniżej 6- ciu miesięcy                                           0 pkt 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni 
wymogi ustawy oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.  
 
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
5. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
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spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty              
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,                
do złożenia ofert dodatkowych. 

 
 
 
 
 

Część VI 
Forma i zasady wnoszenia wadium 

 
Nie wymaga się wnoszenia wadium 

 
Część VII 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 
 Wymogi formalne : 
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona 
zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.    
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.  
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:  
a) musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej; 
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane; za podpisanie 
uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y)      
upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej; 
c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 
parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; 
d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone według dołączonych wzorów.  
e) zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie    
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 
4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę(-y) 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być dostarczone     
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, 
muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. 2003.153.1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie 
do oferty. Wykonawca musi wykazać - nie później niż w terminie składania ofert, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  
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 Opakowanie oferty 
1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) 
uniemożliwiającym        otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert, zaadresowanym: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7, 
ul. Geodetów 1, 02- 396 Warszawa z dopiskiem: „Sekretariat” oraz posiadającym 
następujące  oznaczenia:   
 
Zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 
 
oraz   

nie otwierać przed dniem  8.10.2019 roku przed godziną 11.00. 
 
 Poza oznaczeniami podanymi wyżej opakowanie winno być opatrzone 
pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku 
oferty Wykonawców występujących wspólnie na kopercie należy wymienić wszystkie 
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 
 

Część VIII 
Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 

 
1.  Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć w  sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego nr 7, 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 1, do dnia  8.10.2019 roku do 
godziny 10.00. 
 
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 
 
1. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego  przy ul. Geodetów 1 w Warszawie (02- 396),  w dniu 8.10.2019 
roku, o godzinie 11.00. 
 
2. Publiczne otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza   

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) 

wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę oferty, a także termin wykonania 
zamówienia. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności .zawartych 

w ofertach. 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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4. Zmiana i wycofanie oferty 
 
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty winno zostać złożone w sposób                
i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta powinna 
zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 
 

 
Część IX 

Istotne postanowienia umowy 
1. Termin płatności 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone 
Wykonawcy w terminie określonym w Projekcie umowy. 
2. Kary umowne 
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonej                
w Projekcie umowy. 
3. Zmiany umowy 
Przewidywane warunki umożliwiające dokonanie zmiany umowy zostały zawarte       
w Projekcie umowy. 
4. Projekt umowy 
Projekt umowy określony został w Załączniku Nr  7 do SIWZ. 
 

Część X 
Postanowienia końcowe 

1. Pouczenie o środkach odwoławczych 
Wykonawcy, a także innemu  podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej,            
o których mowa w dziale VI  ustawy. 
Wykaz załączników: 
  

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 
2) Formularz oferty (wzór); 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór); 
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (wzór); 
5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór); 
6) Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego nr 7 
 
CPV 34121500-6  Autokary 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Data pierwszej rejestracji- nie wcześniej niż 2015r. 

2. Pojemność- od 10 000cm3 do 13 000cm3 

3.  Moc silnika min. 380 KM 

4. Silnik wysokoprężny 

5. Przebieg nie większy niż 500 000 km 

6. Ilość miejsc siedzących min. 51, w tym co najmniej 49 miejsc siedzących                    
dla pasażerów 

7. Stan techniczny: nieuszkodzony, sprawny technicznie, bez luzów                              
w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Silnik bez wycieków, suchy i czysty. 

8.  Norma emisji spalin nie niższa niż EURO 5 

9. Skrzynia biegów automatyczna lub manualna 

10. Regulacja wysokości nadwozia 

11. Autokar dwuosiowy ( jedna oś z przodu, jedna z tyłu ) 

12. Opony wszystkich kół zamontowane na tarczach o rozmiarze R22,5.  Nie 
starsze niż 4 lata 

13. Pełnowymiarowe koło zapasowe 1 szt. 

14. System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 

15. Tempomat 

16. Retarder 

17. Wskaźnik zużywania klocków hamulcowych 

18. Kierownica z regulacją 

19. Szyba boczna z przodu kierowcy sterowana elektrycznie 

20. Klimatyzacja fabryczna samochodu 

21. Fotele odchylane i rozsuwane 

22. Półka na bagaże podręczne, lewa i prawa strona 

23. Oświetlenie przedziału pasażerskiego, dzienne i nocne 

24. Luk dachowy ewakuacyjny 

25. Młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych 

26. Gaśnice ( szt. 2 ) 

27. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy ( szt. 1 ) 

28. Podnośnik autokarowy ( szt. 2 ), klin pod koła ( szt. 2 ) 

29. Apteczka autokarowa ( szt. 1 ) 

30. Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją 

31. Podwójne szyby boczne 

32. Kamery i monitor umożliwiające kierowcy obserwację przestrzeni przy drugich 
drzwiach lub za autokarem ( w momencie jazdy do tyłu ) 
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33. Mikrofony ( min. 1 szt. ) 

34. Ogrzewanie postojowe (Webasto) 

35. Wyposażenie autokaru sprawne do sprawdzenia w dniu zakupu 

36. Badanie techniczne samo9chodu ważne co najmniej 3 miesiące licząc od dnia 
terminu składania ofert 

37. Ważne ubezpieczenie OC 

38. Gwarancja na dostarczony pojazd na okres nie krótszy niż 3 miesiące 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

                          
FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................. 

Adres: ....................................................................................................................................... 

e-mail:………………………………………..............................................…………..……………. 

TEL./FAKS: ………………….............................................………………………….……………. 

REGON: ………………………........................., NIP: …………………....................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

 
………………………………………………………, tel. ………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

Email: …………………………………………………………………………………………………                                         
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup autokaru                                     
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 w Warszawie: 
 
Ja (imię i nazwisko)  
 

……………………………………………………………........................................................….. 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy  
 

.................................................................................................................................................. 
I. Oferuję: 
 

1.  wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w części II SIWZ za cenę:  
 

brutto: .......................................... zł*  
(słownie: ……..……………...............……………………................................…….……………); 
 
 
 
2.   termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 14 dni. 
 
II. Informuję, że:  
1. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p., wybór oferty **:   

 Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie              
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.            
z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                   
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.                    
z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………...…… 

(nazwa towaru, usługi lub pozycja kosztorysu) 
…………………………......................................................................................................... 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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(wartość w zł bez kwoty podatku) 
 

2.  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany ** 
     □   samodzielnie, bez udziału podwykonawcy 
     □   przy udziale podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia dotyczącą:   
1) …............................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................... 
 (wskazać część zamówienia oraz nazwę firmy podwykonawcy w ilości odpowiedniej do ilości 

przewidywanych podwykonawców lub dołączyć odrębny wykaz) 

3.   Jestem małym/średnim przedsiębiorcą **  □ tak   □ nie 

4.   Ponadto oświadczam, że: 
 

1.   Zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. .Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń. 
3.  Akceptuję warunki, w tym warunki płatności  określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik Nr 6 do SIWZ. 
4.   Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie                         

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
6.  Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 

 
 
 

 
 
                                                                              

......................................................................................................................................                   
                                                  (Data oraz podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
_____________________________________________ 
*    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
**  należy zaznaczyć właściwe pole i/lub wskazać wymagane informacji 
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                                                   Załącznik nr 1 A do opisu przedmiotu zamówienia 
 
 
1.  Nazwa wykonawcy   ………………………………. 
                                      ………………………………. 
 
2.  Adres wykonawcy   ……………………………….. 
 
Oferujemy  autokar marki ………………………….. model ……………………., 
pierwsza rejestracja …………………………., spełniający wymagania zamawiającego. 
 
 
 

1. Data pierwszej rejestracji- nie wcześniej niż 
2015r. 

 

2. Pojemność- od 10 000cm3 do 13 000cm3  

3.  Moc silnika min. 380 KM  

4. Silnik wysokoprężny  

5. Przebieg nie większy niż 500 000 km  

6. Ilość miejsc siedzących min. 51, w tym co 
najmniej 49 miejsc siedzących                    
dla pasażerów 

 

7. Stan techniczny: nieuszkodzony, sprawny 
technicznie, bez luzów                              w 
zawieszeniu i układzie kierowniczym. Silnik 
bez wycieków, suchy i czysty. 

 

8.  Norma emisji spalin nie niższa niż EURO 5  

9. Skrzynia biegów automatyczna lub 
manualna 

 

10. Regulacja wysokości nadwozia  

11. Autokar dwuosiowy ( jedna oś z przodu, 
jedna z tyłu ) 

 

12. Opony wszystkich kół zamontowane na 
tarczach o rozmiarze R22,5.  Nie starsze 
niż 4 lata 

 

13. Pełnowymiarowe koło zapasowe 1 szt.  

14. System zapobiegania blokowania kół 
podczas hamowania 

 

15. Tempomat  

16. Retarder  

17. Wskaźnik zużywania klocków hamulcowych  

18. Kierownica z regulacją  

19. Szyba boczna z przodu kierowcy 
sterowana elektrycznie 

 

20. Klimatyzacja fabryczna samochodu  

21. Fotele odchylane i rozsuwane  

22. Półka na bagaże podręczne, lewa i prawa  
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strona 

23. Oświetlenie przedziału pasażerskiego, 
dzienne i nocne 

 

24. Luk dachowy ewakuacyjny  

25. Młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach 
awaryjnych 

 

26. Gaśnice ( szt. 2 )  

27. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy ( szt. 1 )  

28. Podnośnik autokarowy ( szt. 2 ), klin pod 
koła ( szt. 2 ) 

 

29. Apteczka autokarowa ( szt. 1 )  

30. Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją  

31. Podwójne szyby boczne  

32. Kamery i monitor umożliwiające kierowcy 
obserwację przestrzeni przy drugich 
drzwiach lub za autokarem ( w momencie 
jazdy do tyłu ) 

 

33. Mikrofony ( min. 1 szt. )  

34. Ogrzewanie postojowe (Webasto)  

35. Wyposażenie autokaru sprawne do 
sprawdzenia w dniu zakupu 

 

36. Badanie techniczne samo9chodu ważne co 
najmniej 3 miesiące licząc od dnia terminu 
składania ofert 

 

37. Ważne ubezpieczenie OC  

38. Gwarancja na dostarczony pojazd na okres 
nie krótszy niż 3 miesiące 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Uwaga 
- wypełnia oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego 
- Prawą stronę tabelki należy wypełnić wpisując słowo „spełnia” lub „nie spełnia” natomiast                     
w przypadku żądania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne rzeczowe 
wartości techniczno- użytkowe. 
W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe 
wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści 
SIWZ ( art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP ) 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                               ………………………………………………… 
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Miejscowość, data                                                                   Imię i nazwisko oraz podpis osoby 
                                                                                       Uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
Wykonawca: 
 
…………………………… 

…………………………… 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autokaru 
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. 
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuję: 
  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24     
ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

                                                                                                  
………………………………………… 

                   (data i podpis)  

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

            ………………………………………… 
                       (data i podpis)  
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
  
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………                                (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia              
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 ………………………………………… 
                                            (data i podpis)  

 
 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
  
  
  

                                                                               
        ………………………………………… 

                             (data i podpis)  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  
Wykonawca: 

……………………… 

……………………… 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autokaru 
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. 
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuję: 
  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez 
Zamawiającego w SIWZ  
                    

                                                                          
………………………………………… 
 

                        (data i podpis)  

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w ……………………………………………… SIWZ 
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, którym określono warunki udziału                               
w postępowaniu i numer zadania) 
polegam na zasobach następującego/następujących podmiotów: 
………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu) 

w następującym zakresie: …………………………….…………………………………… 
                                                    (wskazać zakres udostępnionych zasobów) 

 
 ………………………………………… 

                              (data i podpis)  

 
 III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach                 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

                                                                                    
           
              ………………………………………… 

                                 (data i podpis)  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
  ................................... 
   pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu                           
na    zakup autokaru dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. 
po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty                      
w przedmiotowym postępowaniu, oświadczamy że*: 
 
□  z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, 
□  należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 
 
                                 ………………………………………………………. 
       (Data, podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)   przedstawiciela(-li ) Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* Należy zaznaczyć właściwe pole i/lub  wskazać wymagane informacje (jeśli 
dotyczy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
 

Umowa  nr  MO7/OC/1/2019 

na  dostawę autokaru 

 
Zawarta  w  dniu  ................................. r.  pomiędzy  Miastem Stołecznym Warszawa 

Plac Bankowy 3/5; 00- 950 Warszawa NIP 525- 22- 48- 481 reprezentowanym      przez: 

 

Piotra Łukawskiego- Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy udzielonego w dniu 

16.08.2011r. w Warszawie    nr GP-0052/3396/201 

 
zwanym  dalej  w  treści  umowy  „Zamawiającym” 

a 

 ……………………………………………………………… 

mającym  siedzibę  w  ………………………………………………….. 
działającym  na podstawie   

 zwanym  dalej  w  tekście  „Wykonawcą”  reprezentowanym  przez: 

 ……………………………………………………….. 
 
W  związku  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na  podstawie  przeprowadzonego 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  
Zamówień  Publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  (t. j. Dz. U.  z  2018 r.    poz. 1986                 
z póź.zm.),  w  trybie  przetargu nieograniczonego, została  zawarta  umowa  następującej  
treści: 

 

§  1   

1.  Zamawiający zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do realizacji: 

 dostawę …………………………………………………………………………….. 
.  zgodnie  z  opisem  zawartym  w  niniejszej  umowie  oraz  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia, 

 

§  2   

Termin dostawy autokaru …………………………………… ustala się na okres                             

do  …………….  2019r. 

 

§  3   

 

  

1. Wartość  dostawy  określona  na  podstawie  formularza oferty  stanowiącego    załącznik  

nr 2  do  umowy  wynosi  ………….. zł.  (słownie: …………………….. +  podatek  

VAT  w  kwocie  ………….. zł.  (słownie:  …………………………………………..),  

co  łącznie  daje  kwotę brutto  ……………………………………………………… zł. 

(słownie: ……………………………………………..). 

Płatność za dostarczony samochód nastąpi  fakturą    wystawioną przez Wykonawcę                         

po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dostawy.  
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Należności  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy  płatne  będą  przelewem  na  rachunek  

bankowy  Wykonawcy nr  ……………………. nie  później  niż  w  ciągu  14-tu dni                   

od  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  do  siedziby  Zamawiającego,                 

na:  …………………………………………………….. 

Za  datę  zapłaty  strony  uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu  

bankowego. 

 

§  4   

 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za opóźnienie realizacji umowy                           

w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ………… 

 

§  5   

 

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  pisemnej  gwarancji  na  dostarczony towar. 

 

2. Okres  udzielonej  gwarancji  wynosi  …… miesiące  i  liczy  się  od  daty ……………. 

 

 

§  6   

 

Niedopuszczalnie  jest  pod  rygorem  nieważności,  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  

oraz  wprowadzanie  nowych  postanowień  nie  korzystnych  dla  Zamawiającego,  jeśli  przy  

ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  na  podstawie,  której  dokonano  

wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika                          

z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy. 

 

§  7 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/ umowie rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej.  

2.  Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3.  Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę                             

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

4.  M. st. Warszawa dokonując płatności za zakupione towary/ wykonane usługi przez 

kontrahentów, stosuje mechanizm podzielonej płatności ( MPP ). 

5. M. st. Warszawa oświadcza, ze będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę/ 

zakupiony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

 

 

 



 

 
 

25 
 

                                                                       §  8 

 

 

1. Do  spraw  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  

cywilnego,  kodeksu  postępowania  cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.  

2. Spory  wynikające  z  umowy  rozpatrywać  będzie  właściwy  rzeczowo  sąd                               

dla  m. st.  Warszawy,  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego. 

3. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

4. Umowę  sporządzono  w  4 egzemplarzach  -  w  tym  2 egz. dla  Wykonawcy i  2 egz.                      

dla  Zamawiającego. 

 

 

                                                                       §  9 

 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

(Zamawiający)              (Wykonawca)  

  

 

 

 

 

 
 

 

Wykaz  załączników  do  umowy: 

Nr 1. Opis  przedmiotu  zamówienia  

 



 

 
 

  

 


