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1. Zamawiający 
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,  
www.gdynia.pl,  
Wydział prowadzący postępowanie – Administracyjny  
tel. 58 668 86  60   
fax:  58  668 86  62   
email: wydz.administracyjny@gdynia.pl  
Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 

ROZDZIAŁ 2. Postępowanie 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów  
ustawy       z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579)  
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 ROZDZIAŁ 3. Przedmiot zamówienia 
3.1.Przedmiotem zamówienia są naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskie, OSP 

Wiczlino w 2018r w podziale na III części. CPV 50112000-3 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym   
Załącznik nr   5   do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 4   do 
SIWZ.  
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert            
na więcej  niż na  jedną część zamówienia.        
Część I      -  naprawy samochodów marki : Skoda, Volkswagen 
Część II     -  naprawy samochodów marki : Renault, Dacia 
Część III   -   naprawy samochodu marki :    Mercedes 
3.4. Wykonawca udzieli na wykonaną naprawę i części  gwarancji : minimalny okres gwarancji 12 
miesięcy. 
3.5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli te 
osoby wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu 
pracy w sposób określony w art.22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający określa następujące czynności 
wymagające zatrudnienia pod kierownictwem : wykonywania prac - naprawy usterek elektrycznych, 
mechanicznych. 
3.6 Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przedstawić w terminie 7 dni od 
otrzymania żądanie kopie umów o pracę z osobami realizującymi w/w zamówienie. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 
3.7 Nie przełożenia przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w 
terminie wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.6 
 

ROZDZIAŁ 4. Oferty wariantowe oraz zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 
4.1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 
4.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.  

ROZDZIAŁ 5. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do  20.12.2018 r    lub wyczerpania środków finansowych  

ROZDZIAŁ 6. Warunki udziału w post ępowaniu i podstawy wykluczenia 
6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
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  Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 7 do siwz 
że: 
    a) dysponuje co najmniej jedną stacją (warsztatem ) obsługi wyposażonym w : 
       - minimum 5 stanowisk naprawczych,  
       - stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika 
       - stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi  
       - stanowisko do  diagnostyki i naprawy  klimatyzacji 
    b) stacja obsługi znajduje się w odległości do 15 km od siedziby zamawiającego.  
6.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, 
6.2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust 
5  pkt 1 ustawy Pzp, tj.: 
 - 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 likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz.978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 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, z późn. zm.), 

ROZDZIAŁ 7. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu                       
z postępowania. 
7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu  wstępnego potwierdzenia,             
że spełnia warunki udziału w postępowaniu  oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane               
do oferty). 
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do 
SIWZ), 
7.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ), 
7.1.3. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy Pzp- jeżeli wykonawca w  celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 
 7.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta 
zostanie  najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 
postępowaniu oraz  nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których 
mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 
7.2.1 Wykaz urządzeń, wyposażenia warsztatu dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji 
zamówienia odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.1 wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami , wzór wykazu urządzeń technicznych stanowi zał. nr 7  
7.2.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny 
publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, 
CEIDG). 
7.2.3. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert              
na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania  z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 13.1 
SIWZ. 
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
7.3.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
7.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2. zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub 
przed właściwym –    ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, złożone      nie wcześniej niż  6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert. 
7.4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem 
warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych            
w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.2.2, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia                       
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
7.5. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w rozdziale pkt 7, składane są w oryginale, zaś 
dokumenty,          o których mowa w rozdziale pkt 7, mogą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
7.7. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia          
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
7.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –           
nie spełnia”.  

ROZDZIAŁ 8.  Wykonawcy występujący wspólnie 
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika   do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty 
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie 
braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 
Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

ROZDZIAŁ 9. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom  

9.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie     
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części    
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców. 
9.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania powierzonych podwykonawcom części 
zamówienia, wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców. 
9.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania     o udzielenie  zamówienia.  
9.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace           
i  dostawy  wykonane przez podwykonawców. 

ROZDZIAŁ 10. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub 
wykonawcy certyfikowani przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm 
certyfikacji.  

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w 
którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów 
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wymienionych w pkt 7.2. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia 
dokumentów dotyczących podwykonawców i podmiotów, na których zasoby wykonawca 
powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
ROZDZIAŁ  11. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą   
11.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić 
będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 oraz wypełniony 
formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2. 
11.2. Oferta składa się z: 
11.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ)                
oraz wypełniony formularz cenowy odpowiadający załącznikowi nr 2.  
11.3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:  
11.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A              
do SIWZ) 
11.3.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ) . 
11.3.3. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny                  
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy 
wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. 
11.3.4 Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca 
występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego 
upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 
 
ROZDZIAŁ  12. Sposób przygotowania oferty    

12.1 . Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 
12.2 . Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym.  
12.3 . Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  
12.4 . Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12.5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez 
osoby  upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać 
podpisana      w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.  
12.6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 
12.7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie       
się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
12.8. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne. 
12.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
12.10. Oferta winna być złożona w  kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. 
Marszałka        Piłsudskiego 52/54, w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, 
nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie 
oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 81-382 Gdynia „ Oferta na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP 
Wiczlino część …..……” Nie otwierać przed 20.02. 2018.r. godz 10:30. 
12.11 .Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt 12.10, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, 
przypadkowe otwarcie. 
12.12Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę .Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty 
powinny znaleźć się  w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i 
opisane jak w pkt. 12.10. 
12.14. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 
12.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku 



 6 

innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 
12.16. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
12.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
 
ROZDZIAŁ 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2018, godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:                                    
w Kancelarii Ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
13.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2018.r, godz. 10:30w siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny ul. Partyzantów 42.  
13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską,                                      
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
13.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 
 
ROZDZIAŁ 14. Termin zwi ązany z ofertą  

14.1 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni  
14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ 15.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i 

formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 
15.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski,   
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną                
(za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest 
niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: 
złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę 
oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału          
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest 
forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania 
korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej 
otrzymania. 
15.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Ewa Czajkowska – inspektor tel.: 58 668 86 63 ;od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do16:00, 
Andrzej Ciupalski – główny specjalista, tel. 58 .668 86 79; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00  
do 16:00, 
15.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ. 
15.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje 
zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres/nr faksu /adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 
SIWZ. 
15.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4, niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
15.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 15.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień                    
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
15.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,           
o którym mowa w pkt 15.6. 
15.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym  
informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 
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ROZDZIAŁ 16.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
16.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto. 
16.2. Podstawę do obliczenia ceny ofertowej stanowi opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku       
nr 2 do  SIWZ 
16.3.  Cenę oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia stanowi łączna cena wszystkich pozycji   
formularza cenowego , w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac 
16.4. Wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.   
16.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) 
wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.  
16.6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia          i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
16.7.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
16.8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT. 
16.9. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie 
wykonywania  
przedmiotu zamówienia. 
16.10. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu 
ceny. Zamawiający poprawi  omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:  jeżeli cenę                  
za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną 
liczbą. 
ROZDZIAŁ 17. Kryteria oceny ofert i wybór oferty na jkorzystniejszej 

17.1. Zamawiający  dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych 
kryteriów oceny ofert: 
         Cena oferty                                                                              60% (max 60pkt) 
         Okres gwarancji   
         wady na wykonane prace i zamontowane  
         materiały(części)                                                                      20% (max 20 pkt) 
        Cena roboczogodziny                                                               20% ( max 20pkt) 
          
ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 
 
Ocena ceny oferty- będzie przeprowadzona wg następującego wzoru; 
                                         Cmin 
                        P(Co) = -------------  x 60 pkt 
                                         Co 
gdzie  
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
P(Co)- liczba punktów za kryterium ceny 
 
Ocena okresu gwarancji jakości  za wady na wykonane prace i zamontowane materiały 
 ( części) 
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie podanego w druku oferty okresu gwarancji  
 pełnych miesiącach – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania  
– 20 pkt. Okres gwarancji za wady należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach. 
 
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 
-Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji  za wady: 
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Okres gwarancji punkty 
13-15 miesięcy 5  
16- 18 miesięcy 10 
19- 21 miesięcy 15 
22- 24 miesiące i powyżej 20 
 
P(Gi)- liczba punktów za kryterium gwarancji  za wady na wykonane prace 
 i zamontowane części. 
Uwaga: 
Oferta Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji  za wady poniżej 12 miesięcy 
zostanie odrzucona 
 
Ocena roboczogodziny  -będzie prowadzona wg poniższych zasad  
                                                                    Rg min 
Liczba punktów       P(Rg)=                 -----------------  X 20 pkt 
                                                                    Rg O badanej oferty 
 gdzie : 
Rg min - najniższa cena roboczogodziny z wszystkich ważnych ofert 
Rg O– cena roboczogodziny ocenianej oferty 
P(Rg)- liczba punktów za kryterium roboczogodziny  oferty 
 
Ocena  całej oferty- suma punktów z poszczególnych kryteriów: 
P = P(Co) + P(Gi) + P( Rg) 
 
Oceny i badania ofert dokona komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach. 
 
ROZDZIAŁ 18. Formalno ści, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy 
18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie 
poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 
18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ . 
18.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni    od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 
18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, których mowa a art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
18.5. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie 
prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną 
dostosowane dla takiej osoby. 
18.6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie  z art. 
144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających 
przewidzenia     w SIWZ. 

ROZDZIAŁ 19.  Zmiany postanowień umowy 
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających 

przewidzenia  w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano. 
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ROZDZIAŁ 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                 

w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, 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 Pzp. 

ROZDZIAŁ 21. Pozostałe postanowienia 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 -  Formularz oferty 

Załącznik 2–   Formularz cenowy 

Załącznik  nr 2A – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 2B -   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej(wzór)  

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 6  - Zobowiązanie   podmiotu 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym oraz odległości wykonawcy do 

siedziby zamawiającego. 
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                                                                                                                             Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                                      

FORMULARZ OFERTY  

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię 
nazwisko………………………………………………………………………………….. 

Adres 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  

do korespondencji ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/nr faksu 
……………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................     

Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…..................  

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

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy 

………………………………………………………………………………. 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego o kwocie zamówienia nie przekraczającej kwot określonych       
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018 r 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę  (kwota zgodnie z rozdziałem 17 w SIWZ). Kryterium 
ceny powinno być zgodne z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem cenowym, który stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

CZĘŚĆ I ( samochody: Skoda, Volkswagen) 
wartość netto ………….......................zł 

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

VAT ...................................................zł 

 (słownie: ..................................................................................złotych) 

Cena brutto ……….............................zł 

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

oferujemy okres gwarancji na wykonaną naprawę i części       :       …………..miesięcy 

cena brutto roboczogodziny ……………………………………………………………………….     

złotych  

CZĘŚĆ II ( samochody : Renault, Dacia) 
 wartość netto ………………........... zł  

(słownie: ..................................................................................złotych) 

VAT ................................................. zł  
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(słownie: ................................................................................. złotych) 

cena brutto …………........................zł  

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

oferujemy okres gwarancji na wykonaną naprawę i części     :         …………miesięcy   

cena brutto roboczogodziny ……………………………………………………………………….     

złotych    

 

CZĘŚĆ III ( samochód Mercedes Sprinter)  

Wartość netto ………………........... zł  

(słownie: ...................................................................................złotych) 

VAT ................................................. zł  

(słownie: .................................................................................. złotych) 

cena brutto …………........................zł  

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

oferujemy okres gwarancji na wykonaną naprawę i części   :   …………miesięcy     

cena brutto roboczogodziny ……………………………………………………………………….     

złotych  

 Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (.). 

*niepotrzebne skreślić 

Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,        
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                 
od towarów  i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)  
 

a. ……………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………… 

6.     Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

a.  zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w  

terminie      i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b.  wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

7. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie        

z art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579)  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy         

do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informację do przygotowania Oferty. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

 a. siłami własnymi * 
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 b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*: 

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

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

*niepotrzebne skreślić  

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (załącznik nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.  

12 . Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Ogólnej – 

Urzędu Miasta Gdyni. 

14. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego). 
15. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić) 

 

....................., dn. ……...................... 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                                      

 

FORMULARZ CENOWY   

 

Przedmiotem zamówienia są naprawy i remonty samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP 
Wiczlino w 2018r 

CPV 50112000-3 

Część I 

Naprawy samochodów marki Skoda Octavia szt. 2; Skoda Superb szt. 3 ; Volkswagen  
1.Skoda Super poj. 3,6     rok prod.  2008 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części  
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 6 
( 4+5) 

1. Klocki hamulcowe przód 1 kpl    
2. Klocki hamulcowe tył 1 kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód 1 szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył 1 szt.    
5. Filtr oleju 1 szt.    
6. Filtr paliwa 1 szt.    
7. Filtr powietrza 1 szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    

 
 Razem ( poz. 1-9 )*    * 

 
         
2.Skoda Super poj. 2     rok prod.  2011 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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3. Skoda Super poj. 2   rok  prod. 2015 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostk
a 

Cena brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

         

4.Skoda Octavia poj.1,6 prod.  2005 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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5.Skoda Octavia  poj. 1,8 rok prod.  2015 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
6.Volkswagen Transporter poj 1,9 rok prod. 2007 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena 
brutto 
wymiany 
części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

         
7.Volkswagen Transporter  poj. 1,9 rok prod.  2005 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany 
części 

Cena brutto  całej 
usługi ( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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Łączna cena brutto dla części I ( suma tabel od 1 do 7 )                           
…………………………………. 

 

 

 

Część II 

Naprawy samochodów marki  Renault Kango szt 16; Renault Trafic szt. 4, Dacia szt 2 
1.Renault Kangoo  poj. 1,2  pj. 1,5 rok  prod 2008 szt. 5 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany 
części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
           
2.Renault Kangoo  poj. 1,6  rok prod 2009  szt. 4 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostk
a 

Cena brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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3.Renault Kangoo  poj. 1,2   rok prod 2006 szt.2 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostk
a 

Cena brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
 
4.Renault Kangoo  poj. 1,6  rok prod  2007  szt. 1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany 
części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

      
Renault Kangoo  poj. 1,2  rok prod 2015 szt.2 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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6.Renault Kangoo  poj. 1,6  rok prod  2013  szt. 1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

        
 
7.Renault Trafic  poj. 2  rok prod  2007  szt. 1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi 
( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
 
8.Renault Trafic  poj. 2  rok prod 2010 szt.1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2.  3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 
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9.Renault Trafic  poj. 2  rok prod  20011  szt. 1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
10.Renault Trafic  poj. 2  rok prod 2014 szt.1 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi 
( części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
11.Dacia Duster poj.1,6 rok prod. 2017 szt 2 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena 

brutto 
części 

Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

1. 2. 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
      
Łączna cena brutto dla części II ( suma tabel od 1 do 11 )     ……………………………… 
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Część III  

Naprawa samochodu  marki  Mercedes Sprinter  poj .3 rok. prod  2012 szt. 1 
 
 
Lp. Wyszczególnienie 

wymiany 
jednostka Cena brutto 

części 
Cena brutto 
wymiany części 

Cena brutto  
całej usługi ( 
części i 
wymiany) 

 wymiana 3 4 5 ( 4+5) 
1. Klocki hamulcowe przód kpl    
2. Klocki hamulcowe tył kpl    
3. Tarcza hamulcowa przód szt.    
4.       Tarcza hamulcowa tył szt.    
5. Filtr oleju szt.    
6. Filtr paliwa szt.    
7. Filtr powietrza szt.    
8. Amortyzator przód 2 szt    
9. Amortyzator tył 2 szt    
 Razem ( poz. 1-9 )* 

 
   * 

 
          
Cena brutto dla części III ( suma z tabeli )                           …………………………………. 
 
 
Wymagania zamawiającego: 
Każda z  części powinna zostać osobno podliczona, a suma wpisana do formularza ofertowego. 
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                                              Załącznik nr 2A do SIWZ 

 

 

 _________________________ 
            pieczątka firmowa Wykonawcy 

                                 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej , OSP Wiczlino w 2018r 

oświadczam, co następuje:  

OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

...................... dnia .....................  

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 

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 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………………...

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

...................... dnia .....................  

                                       

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA:  
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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 KRS/CEiDG)  
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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             Załącznik nr 2B  do SIWZ  

 

_________________________ 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej , OSP Wiczlino w 2018r 

oświadczam, co następuje:  

OSWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 6.1 SIWZ.  
 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy)  

 
OSWIADCZENIE W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW : 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt 6.2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………….……………………..................................................................................................w 
następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………..………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto 

Gdynia którego przedmiotem jest  ..................................................... oświadczamy, że: 

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*  

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z wykonawcą .............................................. . W załączeniu przedstawiamy informację i 

dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.*  

 

* - skreślić niewłaściwe 

 

............................ dnia .................................  

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia 

publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

WZÓR UMOWY  

 
Zawarta w dniu ……..2017 r., w wyniku zamówienia nr…………..prowadzonego w sprawie nr 
SA………... pomiędzy Gminą Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54,NIP: 586-231-23-26, Regon: 191675557 reprezentowana przez Sekretarza Miasta 
Jerzego Zająca                 na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem     nr 1270/15/VII/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Jerzemu 
Zającowi prowadzenia spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni, 
zwani w dalszej części umowy Zamawiającym  
a 
………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………
………... 
 
zwaną dalej  Wykonawcą 
 

§ 1  
Przedmiotem umowy jest naprawa samochodów służbowych Zamawiającego  zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Niniejsza umowa obejmuje wszelkie naprawy 
pojazdów służbowych UMG, Straży Miejskiej , OSP Wiczlino w 2018r 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od   ………..…            do       20.12.2018r 
2. Wartość przedmiotu umowy określa się do kwoty…………….…........................................ 

(słownie: ……………………złotych 00/100)  

Kwota ta zawiera  

- wartość przedmiotu zamówienia(w tym: robocizna, koszt części, podzespołów oraz materiałów  
eksploatacyjnych użytych do napraw) 
- podatek VAT 

 
3. Zamawiający    zastrzega sobie   prawo   do niewykorzystania   kwoty   określonej  w punkcie 2. 
 

§ 3   
1. Za zrealizowane zamówienie  Wykonawca wystawi fakturę VAT ( odrębnie na każdy samochód) na  
a) NABYWCA  
Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia  
NIP: 586 – 231 – 23 – 26  
b) ODBIORCA  
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Administracyjny  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia   
2 .Jeżeli serwis lub naprawy będą wymagały części lub podzespołów o wartości przekraczającej 2 000zł 

netto, to Wykonawca  podejmie czynności dopiero po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego 
zamówienia  zawierającego potwierdzenia wyceny. 

3. Ceny za usługi wymienione w ofercie obowiązywać będą przez okres trwania umowy , natomiast 
pozostałe winny opowiadać ogólnodostępnym cennikom 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na części oraz na jakość wykonanych czynności wchodzących w 
zakres napraw, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu z naprawy. 

5. Samochody  Urzędy Miasta i Straży Miejskiej winny być naprawiane możliwie w jak najkrótszym 
czasie od momentu zgłoszenia naprawy. 
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§ 7   

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  nr     w 
terminie 14 dni od daty jej  otrzymania  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego . 
3. Jeżeli konie terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy , wówczas termin 

zaaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym. 
4. Wykonawca może dochodzić zapłaty od  Zamawiającego odsetek ustawowych w przypadku 

zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności za wykonaną usługę. 
5. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo musi być skorygowana przez 

Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami  . Termin płatności rozpoczyna bieg od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

6. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron  z zachowaniem jednomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia.                     

.     
 

§ 8  
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z treścią lub wykonaniem umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego 
3. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      

ze stron. 
     
  
          
         Zamawiający                                                  Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 dla części I 

 

Przedmiotem zamówienia są : 

Naprawy i remonty samochodów służbowych marki : Skoda,  Volkswagen 

Skoda  5 pojazdów  

Volkswagen   2 pojazdy 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 dla części   II  

  

Przedmiotem zamówienia są : 

naprawy i remonty marki  Renault Kangoo, Renault Trafic, Dacia   

Renault Kangoo  16 pojazdów 

Renault Trafic      4 pojazdy 

Dacia                      2 pojazdy 
           
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 dla części   III  
       

Przedmiotem zamówienia są : 

naprawy i remonty  samochodu marki: Mercedes Sprinter 

Mercedes Sprinter  1 pojazd 
    
 
        
Wymagania zamawiającego: 
 
1.     Zamawiający wymaga , aby stacja świadcząca usługi naprawcze położona była na terenie Miasta 
Gdyni  
        lecz  nie dalej niż w odległości 15 km od siedziby UMG 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawę wynikającą z  jakości wykonanej 

usługi , 
        jakości na zamontowane części.  
3. Zastosowane części zamienne powinny spełniać normy zalecane przez producentów. 
4. Zapewnienie samochodu zastępczego w okresie dłuższych napraw ( dłużej niż 2 dni). 
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pieczątka firmowa Podmiotu                                                                  Załącznik nr 6 do siwz 

 
 
 

Zobowiązania podmiotu  
( wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu) 

 
 

1.Nazwa i adres podmiotu ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
2.Oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy ( nazwa i adres): 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
3.Następujących zasobów:  
3a) narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych: ………………………….. 
 
4. Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na naprawy samochodów 
służbowych…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie 
następujący:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie 
następujący………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……….. c) zakres mojego udziału przy wykonanie zamówienia będzie 
następujący………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………d) okres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie 
następujący:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Oświadczam, że wiadoma mi jest odpowiedzialność, która ciąży na mnie, zgodnie z art. 25 ust. 
5 ustawy prawo zamówień publicznych tzn. odpowiadam solidarnie  z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępienia przeze mnie zasobów, chyba, że za 
nieudostępienie nie ponoszę winy 
 
 
 
                                                          Data i podpis osoby właściwej do reprezentowania 
Podmiotu 
 
Uwaga- dokument składamy wraz z ofertą 
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                                                                                                                   Załącznik nr 7 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 
 
 

Wykaz wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz 

informacja o odległości wykonawcy od siedziby zamawiającego. 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
są  
„ Naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018r” 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje w pełni sprawnymi narzędziami 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia: 
 
 

Dostępność Lp. Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu 
i urządzeń technicznych 

Ilość 
sztuk 

*własna Oddany 
do 
dyspozycj
i przez  
inny 
podmiot 
( nazwa 
podmiotu) 

1 2 3 4 5 
 

1. Stacja obsługi z minimum 5 
stanowiskami naprawczymi 

   

2. Stanowisko do diagnostyki 
komputerowej silnika, skrzyni biegów 

   

3. Stanowisko do geometrii tylnej i 
przedniej osi 

   

4. Urządzenie do diagnostyki i napraw 
klimatyzacji 

   

 
 
Stacja obsługi znajduje się w odległości około …………….. km od siedziby zamawiającego. 
 
* W przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował narzędziami / wyposażeniem zakładu / urządzeniami technicznymi wymienionymi w tej 
kolumnie na potrzeby wykonania zamówienia. 

Oświadczam. że Narzędzia/ wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne wskazane w tabeli posiadają 

parametry wymagane w postępowaniu. 

........................., dn. ............................ 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 


