Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Zamkowa 42/44
95-200 Pabianice

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

Zakup i dostarczenie używanego samochodu dostawczego ciężarowego
Dane zamawiającego
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42/44, 95-200 Pabianice
NIP 731-000-46-68
REGON 000487580
KRS 0000053903
tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40
fax. 042 215-59-28
Tryb zamówienia
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu
zlecania wykonania inwestycji, robót i remontów budowlanych, a także prac projektowych
obowiązującego w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwalonego Uchwałą Rady
Nadzorczej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 96/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostarczenie używanego samochodu dostawczego ciężarowego.
Wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 30.000,00 PLN brutto
I Informacje ogólne
1. Wymagania jakie musi spełniać zamawiany samochód dostawczy ciężarowy :
1) Marka pojazdu
- Fiat Doblo Cargo Maxi
2) Rok produkcji pojazdu
- nie starszy niż 2016 rok
3) Silnik
- wysokoprężny o poj. od 1600 cm3
do 2000 cm3 o mocy min. 75 KM
4) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
– do 3,5 tony
5) Skrzynia biegów
- manualna
6) Udokumentowany przebieg pojazdu
- nie więcej niż 180 tys. km
7) Liczba drzwi
- minimum 5 drzwi
8) Liczba miejsc siedzących
- minimum 2 miejsca
9) Wymiary przestrzeni załadunkowej
- szer. min.120 cm, dł. min.195 cm,
wys. min.115 cm
10) Szerokość tylnych drzwi
- min.110 cm
11) Wyposażenie
- min. klimatyzacja, radio, centralny
zamek, wspomaganie układu
kierowniczego
12) Ogumienie
- bez uszkodzeń z dobrym bieżnikiem
(zużycie max.30%)
13) Pojazd musi posiadać ściankę grodziową
14) Pojazd musi być bezwypadkowy oraz sprawny technicznie oraz bez oznak korozji
15) Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Polski

16) Pojazd musi posiadać ważny przegląd techniczny oraz aktualne ubezpieczenie OC
17) Pojazd winien być zakupiony w polskim salonie
18) Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub posiadać prawo do dysponowania nim
19) Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia w tym zabezpieczenia bankowego
i nie może być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich
20) Pojazd winien stanowić prawo własności sprzedającego lub sprzedający winien być
uprawniony do sprzedaży oferowanego pojazdu na rachunek właściciela.
1a. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia oględzin i jazdy próbnej oferowanym
pojazdem przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy stan techniczny oferowanego
pojazdu będzie budził zastrzeżenia zamawiającego, zamawiający ma prawo zażądać
przeprowadzenia badań technicznych w dowolnym serwisie ASO lub stacji diagnostycznej na
koszt oferenta.
1b. Transakcja kupna – sprzedaży pojazdu zostanie zawarta na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. Wymagania, dotyczące pojazdu o których mowa w pkt 1 ppkt 14,15,16, muszą zostać spełnione
w dniu jego odbioru przez zamawiającego.
II Warunki udziału w postępowaniu
1.
Oferent składający ofertę musi spełniać następujące warunki:
a) nie pozostaje w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania,
w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego biorącymi udział
w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa;
b) potwierdzić udzielenie okresu gwarancji nie krótszej niż 3 miesiące na oferowany przedmiot
zamówienia;
c) prowadzić działalność gospodarczą i być zarejestrowanym podatnikiem VAT
2. Ocena spełnienia wymaganych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Oferentów dokumentów i oświadczeń.
3. Wykluczenie z postępowania:
3.1 Oferenci, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
3.2 Oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
3.3 Oferenci, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
3.4 W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:
- będący w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- którzy chociażby jednego z zamówień poprzednio udzielonych nie wykonali lub wykonali
w sposób niewłaściwy,
- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
III Sposób przygotowania oferty
1.
2.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ.
Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie
oferty:
a) oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta przetargowa na sprzedaż i dostarczenie używanego samochodu
dostawczego ciężarowego” i zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego tj.
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42/44.
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały i czytelny
i podpisana i ostemplowana pieczęcią oferenta. W przypadku gdy oferentem jest osoba

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

prawna oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej reprezentowania.
Wskazane jest kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty.
Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, ściśle według załączonych druków (druków nie należy przepisywać,
modyfikować - należy je wyłącznie wypełnić i podpisać).
oferta musi zawierać wszystkie informacje zawarte we wzorze formularza oferty;
oferta musi być, pod rygorem nieważności, złożona w formie pisemnej;
oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną;
w przypadku podpisywania formularza oferty i załączonych dokumentów przez
osobę inną niż wynikałoby to z dokumentów, to do formularza oferty należy załączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa;
wszelkie skreślenia i poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę;
składane kopie dokumentów (jeżeli są dopuszczalne) muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty (z wyłączeniem
pełnomocnictw);
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez oferenta;
zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez
osobę podpisującą formularz oferty;
oferta musi zawierać:

1) oryginał formularza oferty, zgodny z załączonym wzorem, zawierający:
- nazwę i adres wykonawcy, jego NIP i REGON;
 cenę bez VAT i cenę uwzględniającą podatek VAT, podaną w walucie polskiej za
którą oferent wykona zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
SIWZ, cena oferty musi być podana w polskich złotych liczbowo i słownie;
 wszystkie DRUKI załączone do SIWZ, czytelnie wypełnione i podpisane;
 dane identyfikacyjne pojazdu, tj. VIN lub numer nadwozia lub podwozia
 pozostałe informacje zgodnie ze wzorem formularza oferty- oświadczenia,
dokumenty, zobowiązania określone w SIWZ;
2) do formularza oferty należy załączyć n/w dokumenty potwierdzające spełnianie
wymaganych warunków udziału w postępowaniu:

3.
4.

a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty,
kserokopie dokumentów zawierających opis pojazdu (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu,
itp.), tj. zawierających co najmniej następujące dane:
- rok produkcji,
- dopuszczalna masa całkowita;
c) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące
oferenta lub członków organu reprezentującego oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
e) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Koszty przygotowania i dostarczenia oferty zgodnie ze specyfikacją obciążają wyłącznie
oferenta.

5.

6.
7.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty
złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert
pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty
Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.

IV Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia, tj. umożliwienia zamawiającemu odbioru pojazdu spełniającego
wymogi niniejszej specyfikacji: do 14 dni od dnia wyboru oferty.
V Sposób obliczenia ceny :
a) cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ (cena ryczałtowa);
b) sprzedający może podać tylko jedną cenę sprzedaży;
VI Wybór oferty
1) Badania ofert pod względem formalnym oraz oceny ofert dokona komisja przetargowa
powołana przez Zamawiającego.
2) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający zawrze transakcję kupna – sprzedaży na realizację niniejszego zamówienia ze
sprzedającym, który spełnia łącznie następujące warunki:
- jego oferta nie podlega odrzuceniu,
- w wyniku oceny oferta uzyska największą liczbę punktów,
- oferowany pojazd uzyska pozytywną opinię Zamawiającego po dokonaniu oględzin,
jazdy próbnej i sprawdzeniu pojazdu pod względem spełniania warunków, o których mowa
w rozdziale I ppkt1 SIWZ; w szczególności w przypadku braku pozytywnej opinii oferta
wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
VII Kryteria oceny ofert :

- cena
- gwarancja

- znaczenie 90%
- znaczenie 10%

VIII Sposób oceny ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wartość poszczególnych kryteriów oblicza się według następujących worów:
CENA – max 90 pkt
cena najniższa
Wc = cena oferowana
x 90 = 0 – 90 pkt.
GWARANCJA – max 10 pkt
Wg =
2.

3.

okres gwarancji w ofercie ocenianej
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych

x 10 = 0 – 10 pkt.

W przypadku gdy złożone oferty będą porównywalne, oferenci zostaną poproszeni
o przybycie w ustalonym przez Komisje terminie, celem przeprowadzenia negocjacji
cenowych.
W przypadku gdy oferent nie przybędzie na negocjacje, cena ofertowa zostanie uznana za
cenę ostateczną.

IX Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia
Wyjaśnień, dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie udzielał w Dziale
Gospodarki Remontowej, ul. Śniadeckiego 10 w Pabianicach ustnie, do dnia poprzedzającego dzień
składania ofert, tj. do 26.01. 2021 r.
X Termin, do którego składający ofertę jest z nią związany
Oferent składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w kancelarii Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Zamkowa 42/44, pokój nr 30 w terminie do 27 stycznia 2021 r. do godziny
1400. Koperta powinna być oznaczona tytułem:
„Oferta przetargowa na sprzedaż i dostarczenie używanego samochodu dostawczego
ciężarowego”
XII Inne postanowienia
1. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi po spełnieniu warunku rozdziału IV SIWZ
- w terminie 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
XIII Procedura, tryb otwarcia i oceny ofert
1. Otwarcie ofert złożonych w terminie przeprowadzi komisja Zamawiającego w dniu
28 stycznia 2021 r.
2. Otwarte oferty Zamawiający sprawdzi pod względem spełniania wymogów formalnych
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferty spełniające wszystkie wymogi będą przedmiotem oceny.
4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub nie spełnia wymagań
określonych w specyfikacji;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
c) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5. Oferty zostaną ocenione według kryteriów podanych w rozdziale VII specyfikacji.
6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
XIV Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
Komisja przetargowa sporządza protokół wyboru Oferenta oraz informuje oferentów, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, o dokonanym wyborze.
XV Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Pan Jacek
Kmiotek, Dział Gospodarki Remontowej - tel. 042 215-46-53, 215-47-08, w godz. 9ºº - 12ºº.

XVI Odstąpienie od postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego na każdym jego
etapie bez potrzeby wskazywania przyczyny. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania przetargowego oferent nie ma prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na
przygotowanie oferty, jak również nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze, od
Zamawiającego.
Załączniki :
1. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wzór formularza oferty
3. Klauzula informacyjna

