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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-417 Szczecin
sm@um.szczecin.pl
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin”
SPIS TREŚCI :
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV

Forma oferty;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Oferty wspólne;
Jawność postępowania;
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Wymagane dokumenty;
Wykonawcy zagraniczni;
Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z Zamawiającym;
Sposób obliczenia ceny oferty;
Składanie i otwarcie ofert;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Zawarcie umowy;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 1a – formularz cenowy – cena usługi brutto – zadanie nr1;
Załącznik nr 1b – formularz cenowy – cena usługi brutto – zadanie nr 2;
Załącznik nr 1c – normy czasu naprawy w roboczogodzinach;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej;
Załącznik nr 4 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia;
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 6 – wzór umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”), z zastrzeżeniem wyjątków,
o których mowa w niniejszej siwz.
7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części 2 (zadanie nr 1, zadanie
nr 2). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin,
ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin,
pokój 0169,
przetarg nieograniczony, oferta na: "Naprawę pojazdów służbowych Straży
Miejskiej Szczecin" oraz
„nie otwierać przed 26.06.2015 r. godz. 8:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, Zamawiający
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
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Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15
ppkt 1).
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złożyć .
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta
zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te
pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
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ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacją o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania warunku.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do
siwz, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją obsługi (warsztatem
samochodowym) wyposażonym w:
- stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,
- stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi,
- co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów;

5

Nr sprawy RGZ.252.3.2015
b) stacja obsługi (warsztat samochodowy) znajduje się w odległości do 10 kilometrów
(odległość wyrażona w pełnych kilometrach mierzona po utwardzonej drodze
publicznej) od:
Dla zadania nr 1 od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w szczecinie przy ulicy
Zygmunta Felczaka 9 i jednocześnie od nowoplanowanej siedziby Zamawiającego w
szczecinie przy ulicy Klonowica 1B dla zadania nr 1.
Dla zadania nr 2 od siedziby Straży Miejskiej Szczecin – Oddział Prawobrzeże,
znajdującej się w Szczecinie przy ul. Struga 10.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 i nr 2 dopuszcza się możliwość wskazania
jednej stacji zlokalizowanej w odległości spełniającej łącznie wymóg dla obu zadań.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
(Rozdział V pkt 3 ppkt 3 siwz) w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do siwz.
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza).
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez wykonawcę kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
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w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (oferta cenowa)
dotyczy ceny roboczogodziny, nazwy programu i wysokości marży
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
4) formularz cenowy – cena brutto (części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz
roboczogodziny), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz dla zadania nr 1,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do siwz dla zadania nr 2, według
załączników nr 1a i 1b dla całości oferty
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (oferta cenowa) do siwz
wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
(Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza).
8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część,
niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub prze notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja
1.
2.

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
- gwarancja na robociznę – 3 miesiące od dnia odbioru pojazdu;
- gwarancja na zainstalowane części – okres gwarancji dla nowych części odpowiada
okresom gwarancji określonym przez producenta, okres ten nie może być krótszy niż
12 miesięcy od daty ich montażu.
3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji na robociznę, oświadczając się w
tej kwestii w ofercie cenowej. Podany przez Wykonawcę okres będzie podlegał ocenie
zgodnie z kryteriami oceny ofert.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z Zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) modyfikacje treści siwz,
c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa
w art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego,
d) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
f) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
h) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych
omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
i) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
j) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

8

Nr sprawy RGZ.252.3.2015
m) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184
i 185 ustawy.
2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
b) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w
art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego,
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny,
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
f) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą,
g) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
h) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
i) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184
i 185 ustawy.
Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila należy
przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej
przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń
wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na ten adres.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Jerzy
Budzyń tel. 91 44 27 611 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) w godz.
od 7:30 do 14:30 fax. 91 42 28 724 (czynny całą dobę).
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień 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.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9.
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12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz
udostępniana jest na tej stronie.
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca winien wskazać w ofercie cenowej następujące ceny brutto:
1) cenę usługi ogółem obliczoną w załączniku nr 1a dla zadania nr 1, obliczając ją zgodnie
z opisem załączonym na końcu załącznika;
2) cenę usługi ogółem obliczoną w załączniku nr 1b dla zadania nr 2, obliczając ją zgodnie
z opisem załączonym na końcu załącznika;
3) cenę brutto jednej roboczogodziny (pkt 3 oferty cenowej), która będzie stanowiła podstawę
rozliczenia wykonywanych napraw nie ujętych w załączniku nr 1a i nr 1b do siwz
(1 roboczogodzina = 60 minut);
4) wielkość marży (pkt 4 oferty cenowej), która będzie stanowiła podstawę rozliczenia
wykonywanych napraw części, mechanizmów, podzespołów nie ujętych w załączniku
nr 1a i nr 1b do siwz.
2. Wskazane ceny w załącznikach nr 1, nr 1a i nr 1b do siwz, powinny zawierać wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT.
3. Należy wpisać wszystkie ceny podlegające ocenie do oferty cenowej załącznik nr 1 oraz do
formularza cenowego wybranego w zależności od zadania objętego ofertą (załącznik nr 1a
lub nr 1b), dla oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia wpisać ceny do załącznika
nr 1a i nr 1b.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Cenę roboczogodziny należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty
wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy.
7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy
spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta
Felczaka 9, pok. nr 0169, w terminie do dnia 26.06.2015 r., do godz. 8.00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
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4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 26.06.2015 r., o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie, pok. nr 0183.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową
powołaną Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej Szczecin nr 8/2015 z dnia 3.06.2015 r.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Informacje, o których mowa w pkt 7 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert.
1) Cena – 98%
W ramach kryterium „cena” wyróżnia się trzy podkryteria:
a) Cena usługi ogółem - waga podkryterium 80%
sposób przyznania punktów w podkryterium „cena usługi ogółem”:
najniższa cena
--------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 80%
cena ocenianej oferty

b) Cena roboczogodziny – waga podkryterium 9%
sposób przyznania punktów w podkryterium „cena roboczogodziny”:
najniższa cena
--------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 9%
cena ocenianej oferty

c)

Wielkość marży – waga podkryterium 9%

sposób przyznania punktów w podkryterium „wielkość marży”:
najniższa cena
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--------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 9%
cena ocenianej oferty
2) Okres gwarancji na robociznę – 2 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji na robociznę”:
okres gwarancji na robociznę w ofercie ocenianej
------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 2 %
najdłuższy okres gwarancji na robociznę
Minimalny okres gwarancji na robociznę wymagany przez Zamawiającego – 3 miesiące
licząc od dnia odbioru pojazdu.
Minimalny okres gwarancji na zainstalowane części jest wskazany w Rozdziale VII pkt 2
siwz i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert w kryterium „okres gwarancji na
robociznę”.
Maksymalny okres gwarancji na robociznę – 12 miesięcy licząc od dnia odbioru pojazdu.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia
odbioru pojazdu, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji na robociznę” zostanie
przyjęty okres 12 miesięcy czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami
Zamawiającego.
Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych
podkryteriów i kryteriów.
Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdego zadania.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek),
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert
określonym(ych) w siwz.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający
unieważnia postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy
1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6
do siwz.
2) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy samochodów służbowych Straży
Miejskiej Szczecin.
CPV: 50112000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów;
50112100-4 – usługi w zakresie napraw samochodów;
50112110-7 – usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów;
98394000-1 – usługi tapicerskie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej
Szczecin:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marka pojazdu
Fiat Albea 1,3
Fiat Albea 1,3
Fiat Albea 1,3
Fiat Doblo 1,3 D
Fiat Doblo 1,3 D
Fiat Doblo 1,9 D
Fiat Doblo 1,4
Fiat Panda 1,2
Peugeot Partner 1,6 D
Skoda Oktawia 1,6
Toyota Hilux 3,0 D
Daewoo Leganza
Nissan Primera
Ford Mondeo

Rodzaj paliwa
PB 95
PB 95
PB 95
ON
ON DPF
ON
PB 95
PB 95
ON
PB 95
ON
PB 95
PB 95 / LPG
PB 95

Rok produkcji
2004
2005
2006
2005
2006
2006
2008
2011
2007
1998
2010
2000
2001
2008

Ilość pojazdów
1
5
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1

Zadanie 2 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej
Szczecin Oddział Prawobrzeże z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 10:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Marka pojazdu
Fiat Albea 1,3
Fiat Doblo 1,3 D
Fiat Doblo 1,3 D
Fiat Doblo 1,3 D
Renault Traffic

Rodzaj paliwa
PB 95
ON
ON DPF
ON DPF
ON

Rok produkcji
2004
2005
2005
2006
2007

Ilość pojazdów
1
1
1
1
1

3. Zakres napraw obejmuje:
1) naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych,
2) naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów,
mechanizmów, podzespołów i części pojazdu,
3) serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów,
4) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów,
5) naprawy karoserii pojazdów,
6) naprawa tapicerki pojazdu.
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4. Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy
znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się
w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 i jednocześnie od nowoplanowanej siedziby
Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Klonowaci 1B dla zadania nr 1; siedziby Oddziału
Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był
wyposażony w:
1) stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,
2) stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi,
3) testery diagnostyczne,
4) co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów.
5. Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego.
6. Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we
wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy.
8. Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.
9. Części, mechanizmy, podzespoły, oleje użyte do napraw będą nowe – objęte gwarancją
producenta. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów
zregenerowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu
kierowniczego i hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może
przekraczać 60% wartości nowego elementu.
10. Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta
pojazdu.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu
ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu.
12. Wykonanie napraw nieuzgodnionych z Zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty
za wykonaną usługę.
13. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.
14. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych
i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku.
15. Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości
wykazane w załączniku nr 1c do siwz Normy czasu naprawy w roboczogodzinach.
16. Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku nr 1a i nr 1b do
siwz (w zależności od zadania), obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony
w załączniku nr 1 pkt 3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na
podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub
inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia
powiększonej o należny podatek i marżę.
17. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną
odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie
części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko.
18. Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od
dnia przekazania pojazdu do naprawy .
19. Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą
Zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku
lokalnym.
20. Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesięczna gwarancja, a zastosowane
podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co
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najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku
zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy
gwarancji.
21. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców)
usług i napraw.
22. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym,
zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością
stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu Zamawiającego
do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w
opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem.
23. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw,
w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych
w naprawie oraz liczbę roboczogodzin .
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów
technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.
25. Wykonawca usługi zobowiązany jest:
1) uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót
oraz orientacyjną cenę za usługę,
2) przyjmować samochody od Zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności
wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsług
technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w
instrukcji obsługi producenta.
3) każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny
kosztorys jej wykonania, dostarczony do Zamawiającego – faksem lub pocztą
elektroniczną na adres Zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko
i wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy.
4) do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu;
5) przedstawienia na żądanie Zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie
wymagań producenta.
6) usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub
usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.
Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut.

Członkowie komisji przetargowej:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
……………………………………….
Kierownik Zamawiającego
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