SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sygn. akt: ZP-1/PN/2019

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym
dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Gdańskie Wody sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

Gdańsk, marzec 2018
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I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Nazwa zamówienia.
Dostawa czetrech fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym dla
Gdańskie Wody sp. z o.o.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów elektrycznych,
2) przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie obsługi samochodów dla pracowników
Zamawiającego,
3) roczne ubezpieczenie komunikacyjne dostarczonych pojazdów – pakiet
ubezpieczeń obejmujący OC/AC/NW oraz assistance 24h,
4) świadczenie usług gwarancyjnych.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu
zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
polskimi normami i normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, być
dopuszczony do ruchu.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34 11 0000 – 1 Samochody osobowe
66 00 0000 – 0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym
Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV
SIWZ, termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
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V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.
Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, 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.);
2) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy
Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie na dostawę
samochodów elektrycznych.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
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2)

3)

4)

5)

wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.1)
lit. a)–c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2.2) lit. b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument,
o którym mowa w VII.2.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.2), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis w punkcie VI.2.3) stosuje
się.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
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innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VII.2.1)
lit. a)–c).
3.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy specyfikacji technicznej
(w języku polskim) zaoferowanych samochodów, potwierdzającej spełnianie wymagań
zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ, dopuszcza się wydruki ze stron internetowych
producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ci składają wspólnie dokument, o którym mowa w pkt 3.

4.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku działu w postępowaniu
opisanego w punkcie VI.1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu wskazane
w punkcie VII.2.1) lit d) SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

6.

Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w punkcie VII.5.2), nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w punkcie VII.5.3).
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonane zostały
wskazane w wykazie usługi, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów dotyczących należytego ich wykonania.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy
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złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
20) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek
kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na zł
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VIII.

IX.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe,
za pośrednictwem posłańca, osobiście, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub
za pośrednictwem posłańca na adres: Gdańskie Wody Spółka z o.o., ul. Prof. Witolda
Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci
elektronicznej.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
1) W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych do kontaktowania się
z Wykonawcami upoważniony jest Piotr Paszkowski tel.: 58 32 33 438, e-mail:
p.paszkowski@gdanskiewody.pl oraz sekretariat@gdanskiewody.pl
2) W sprawach merytorycznych do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony
jest Jarosław Graczyk, tel. 602 507 809, e-mail: j.graczyk@gdanskiewody.pl
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.Ł)
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4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w 75 1240 1268 1111 0010 6795 3265 z oznaczeniem: „Wadium - Sygn.
akt: ZP-1/PN/2019".
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale).
Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób,
który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej
oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: „Dostawa czterech fabrycznie
nowych samochodów o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody sp. z o.o.” ZP1/PN/2019.
7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu
bezwarunkową

wypłatę na

jego pierwsze pisemne żądanie kwoty

wadium

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co
najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania
ofertą - także przez ten okres.
X.
XI.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W treści oferty należy podać w szczególności łączną cenę brutto (wraz z podatkiem od
towarów i usług), a także odrębnie:
a. cenę za dostawy pojazdów i inne świadczenia objęte przedmiotem zamówienia,
z wyłączeniem ubezpieczenia samochodów - w kwocie brutto, z wyodrębnieniem
kwoty podatku od towarów i usług (wraz z określeniem stawki) oraz kwoty netto,
b. wysokość składek za ubezpieczenie samochodów - w kwocie brutto,
z wyodrębnieniem kwoty podatku od towarów i usług (wraz z określeniem stawki)
oraz kwoty netto.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza oferty,
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, wykazu dostaw oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej,
które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
- zewnętrznej, opisanej w sposób następujący – Oferta: Dostawa czetrech fabrycznie
nowych samochodów o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody sp. z o.o.
- wewnętrznej, opisanej w sposób następujący – Oferta: Dostawa czterech fabrycznie
nowych samochodów o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody sp. z o.o., oraz
nazwa i adres Wykonawcy.
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XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Prof.
Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk, w terminie do dnia:
29.03.2019r. do
godziny 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Prof.
Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk, w dniu: 29.03.2019r. o godzinie 10:15

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto, ze wskazaniem wartości
podatku od towarów i usług oraz kwoty netto.
2. Wykonawca podając cenę w ofercie powinien uwzględnić wszystkie czynności oraz
wymagania, składające się na wykonanie zamówienia, określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) a także
obowiązujących przepisach prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania wszelkich
zobowiązań związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia,
w szczególności kosztów ubezpieczenia samochodów zgodnie z wymaganiami SIWZ.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi:
1) Cena – 70%
2) Zasięg samochodu mierzony metodą WLTP– 20%
3) Termin wykonania zamówienia – 10%
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Cena oferty”.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
P(c) = (Cmin / Cn) x 70
gdzie:
P(c) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cmin – najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Cn

– cena w PLN brutto ocenianej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty”
wynosi 70 pkt.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Zasięg samochodu”.
Punkty za kryterium „Zasięg samochodu” zostaną przyznane według wzoru:
P(z) = Z1 albo Z2 albo Z3 albo Z4
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gdzie:
P(z) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Zasięg
samochodów”
Z1, Z2, Z3, Z4 – punkty za zasięg który posiada każdy z zaoferowanych samochodów
przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Zasięg samochodu

Punkty

Z1 – powyżej 260km

20

Z2 – 241 – 260km

15

Z3 – 221 – 240km

5

Z4 – 200 – 220km

0

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Zasięg
samochodu” wynosi 20 pkt.

4. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.
Punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane według wzoru:
P(t) = T1 albo T2 albo T3 albo T4
gdzie:
P(t) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin
wykonania zamówienia”
T1, T2, T3, T4 – punkty za poszczególne terminy przyznane zgodnie z poniższą tabelą:
Termin wykonania zamówienia

Punkty

T1 – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy

10

T2 – do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

5

T3 – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

2

T4 – do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

0

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin wykonania
zamówienia” wynosi 10 pkt.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
obliczoną na podstawie wzoru P = P(c) + P(z) + P(t)
XV.

XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
WZÓR UMOWY.
Na Umowę składają się:
1) umowa według wzoru załączonego do SIWZ,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

XVIII.

ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania
zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec
postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego
wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
2) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy,
a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim przypadku
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany
przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do
wprowadzonej zmiany prawa;
3) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest
ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia –
w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do
opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia
o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie.

XIX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.
3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy,
także w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ oraz
we Wzorze Umowy.
XX.

ZAŁĄCZNIKI.
− Wzór formularza oferty – załącznik nr 1;
− Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a;
− Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2;
− Wzór wykazu usług – załącznik nr 3;
− Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
− Wzór Umowy - załącznik nr 5.

Zatwierdził
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80 – 601 Gdańsk
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa czterech samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody
sp. z o.o., Sygnatura Akt ZP-1/PN/2019

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:
cena brutto …………….………................……..… PLN
(słownie złotych:.…………………….……………………..…................……………………….),
w tym:
a)

cena za dostawę samochodów oraz spełnienie innych świadczeń określonych w
SIWZ, z wyłączeniem ubezpieczenia samochodów:
kwota netto …………….………................……..… PLN
podatek od towarów i usług VAT w stawce … % w wysokości .........……..… PLN
kwota brutto …………….………................……..… PLN

b)

składka za ubezpieczenie pojazdów zgodnie z wymaganiami SIWZ:
kwota netto …………….………................……..… PLN
podatek od towarów i usług VAT w stawce … % w wysokości .........……..… PLN
kwota brutto …………….………................……..… PLN

Zasięg samochodu mierzony metodą WLTP:
 Z1 – powyżej 260km
 Z2 – 241 – 260km
 Z3 – 221 – 240km
 Z4 – 200 – 220km
(Zaznaczyć znakiem „X” deklarowany zasięg - zgodnie z zapisami w rozdziale XIV SIWZ).
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Termin wykonania zamówienia:
 T1 – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 T2 – do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 T3 – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 T4 – do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
(Zaznaczyć znakiem „X” deklarowany termin - zgodnie z zapisami w rozdziale XIV SIWZ).

1.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach
wskazanych w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego
w odniesieniu
do
następujących
towarów/usług:
___________________________________________________________________________________
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
______________ zł netto**.
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
8. Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 8 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi
do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
9.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia i wskazujemy firmy podwykonawców tych części:
………………………………………………………………………………………………………….

10. Oświadczam, że załącznikiem do oferty jest:
−

……………………
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−

……………………

−

……………………

−

……………………
(wymienić oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty)

Oraz oświadczam, że ww. dokumenty lista stanowi wskazanie dokumentów w rozumieniu
§10 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
Zamówienia
Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu, adres
poczty elektronicznej)
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem dostawy są 4 samochody o napędzie elektrycznym o następujących parametrach
technicznych:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fabrycznie nowe.
Rok produkcji - 2019.
Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu baterii wg normy WLTP – min. 200km.
Typ nadwozia:
a. Segment B lub C.
b. Co najmniej 4 osobowe,
c. Liczba drzwi 4 lub 5,
Samochód umożliwia ładowanie:
a. Z gniazda w standardzie CEE 7/5 Typ E, z sieci jednofazowych 230V,
b. Z gniazda sieci trójfazowej 400V, 32A typu VDE - AR – E 2623-2-2,
c. Z ładowarek 3,6kW, 22kW.
d. Prądem stałym
Gniazdo szybkiego ładowania,
Przewody do ładowania prądem zmiennym i prądem stałym.
Akumulator litowo-jonowy o pojemności co najmniej 22kWh, fabrycznie nowy, wolny od
wad.
Kolor nadwozia – granatowy, w przypadku braku koloru granatowego w palecie
dostępnych kolorów, do wyboru z palety producenta.
Pompa ciepła,
ABS,
Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
Alarm,
Centralny zamek,
Klimatyzacja,
Komputer pokładowy,
Gniazdo 12v
Felgi ze stopów lekkich z oponami letnimi,

18

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa czterech samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody
sp. z o.o., Sygnatura Akt ZP-1/PN/2019
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu,
wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Uwaga!
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej:
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu);
2) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu)
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW

Lp.
1.

Przedmiot
dostawy
Ilość sztuk
(wykonany zakres
rzeczowy)
2.
3.

Data wykonania
(zakończenia)

Podmiot, na rzecz
którego dostawa
została wykonana

4.

5.

1

2

3

W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te dostawy
zostały wykonane należycie.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.

20

Załącznik nr 4 do SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa czterech samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody
sp. z o.o., Sygnatura Akt ZP-1/PN/2019
Działając w imieniu Wykonawcy - ………………………………………………………….. oświadczam/y, że:
1. Oświadczam, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej co
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej
z wykonawcą/wykonawcami, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwy i adresy wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej*
(*) opcje do wyboru - niepotrzebne skreślić
W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t. j.).
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
zawarta w Gdańsku w dniu ________2019 r. pomiędzy:
Gdańskie Wody Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Prof.
Witolda Andruszkiewicza 5, 80–601 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028567, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającą NIP 5830010823 oraz REGON 190275057, o kapitale zakładowym
w wysokości 40 021 660,80 złotych, w całości opłaconym,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
Niniejsza Umowa (dalej: „Umowa") pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta
w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. – dalej „ustawa
Pzp”), pn.:
Dostawa czterech samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody
sp. z o.o., Sygnatura Akt ZP-1/PN/2019
§1
Przedmiotem Umowy jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego przez Wykonawcę
własności 5 fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym (rok produkcji …………..),
marki ..........................., model ................., o parametrach technicznych oraz wyposażeniu, które
określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy (dalej: „Samochód”), a ponadto zapewnienie świadczenia usług serwisowych
Samochodu oraz jego ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ (dalej określanych łącznie
jako „Przedmiot Umowy”).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Samochodów do siedziby Zamawiającego
przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku, dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji
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Samochodu określonej w § 3 oraz dostarczenia karty gwarancyjnej i potwierdzenia zawarcia
ubezpieczenia Samochodów zgodnie z SIWZ w terminie ……………….. miesięcy od daty
zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonawca powiadomi telefonicznie zamawiającego o terminie dostawy Samochodów z co
najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem.
§3
1. W dniu dostarczenia Samochodów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
1) świadectwa homologacji,
2) min. dwa komplety kluczyków do każdego z Samochodów,
3) książki gwarancyjne,
4) instrukcje obsługi w języku polskim,
5) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru Samochodów. Jeżeli Zamawiający mimo braków
w dokumentacji dokona odbioru Samochodu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
brakujące dokumenty w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru.

1.

2.

3.

4.

5.

§4
W dniu dostarczenia Samochodów Zamawiający dokona jego sprawdzenia pod względem:
zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do
Umowy, braku uszkodzeń, sprawności, prawidłowości funkcjonowania wszystkich systemów
i wyposażenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa w §3.
W przypadku braku zastrzeżeń Strony podpiszą Protokół odbioru, potwierdzający
kompletność, terminowość i zgodność dostawy z treścią Oferty Wykonawcy z dnia
……………………, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację
Samochodu Zamawiający może, wedle swojego wyboru:
a) odmówić dokonania odbioru – w takim wypadku uważa się, że Przedmiot Umowy
nie został wykonany, zaś Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w tej części
w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, o ile termin wykonania Przedmiotu
Umowy upłynął;
b) zażądać wymiany wadliwego Samochodu na
egzemplarz pozbawiony wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, z zachowaniem prawa dochodzenia
kary umownej za opóźnienie na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze innych wad, niż określone w ust. 4, Zamawiający
może, wedle swojego wyboru:
a) odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad Samochodu w uzasadnionym technicznie
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zachowaniem prawa dochodzenia
kary umownej za opóźnienie na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy;
b) dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmniejszenia wartości Samochodu w związku z wadami.
Po usunięciu wad lub dostarczeniu Samochodu pozbawionego wad Wykonawca ponownie
zgłosi gotowość do odbioru. W takim przypadku powyższe ustępy niniejszego paragrafu
będą miały odpowiednie zastosowanie, a podstawę wystawienia faktury obejmującej
wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie stanowił protokół odbioru
podpisany bez zastrzeżeń po usunięciu stwierdzonych wad.
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6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

W razie stwierdzenia, iż Samochód został dostarczony po terminie określonym w § 2 ust. 1,
Zamawiający zaznaczy tę okoliczności w Protokole odbioru wskazując przyczyny
niedochowania terminu podane przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca poda przy odbiorze
takie przyczyny.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie, faxem
lub poprzez wiadomość e-mail o wszelkich przeszkodach w prawidłowym, w tym
terminowym wykonaniu Umowy oraz przyczynach tych przeszkód.
Z chwilą podpisania Protokołu odbioru potwierdzającego dokonanie odbioru Samochodu
na Zamawiającego przechodzi własność odebranego Samochodu oraz ryzyka związane
z jego uszkodzeniem lub utratą.
W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż 7 dni od dokonania
odbioru któregokolwiek z Samochodów, Wykonawca przeprowadzi na terenie Gdańska
szkolenie maksymalnie 8 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Samochodów.
Szkolenie powinno gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi
Samochodów i być przeprowadzone w języku polskim.
§5
Za przeniesienie na Zamawiającego własności Samochodów i wykonanie innych zobowiązań
Wykonawcy objętych Przedmiotem Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ________ złotych brutto.
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie należności niezbędne dla osiągnięcia celu
Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy Samochodów, realizacji zobowiązań z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz koszty przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa
w § 4 ust. 9 Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie
protokół odbioru, podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń. Za dzień zapłaty Strony
uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zapłatę części wynagrodzenia odpowiadającego składce za
ubezpieczenie Samochodu na podstawie przekazanej polisy ubezpieczeniowej i w wysokości
w niej określonej, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub odpowiednio polisy ubezpieczeniowej.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Samochodu na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie upłynie przed
zakończeniem okresu gwarancji jakości.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony
pojazd, liczonego od daty dostarczenia.

3.

Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu do dnia odbioru kartę gwarancyjną
określającą warunki gwarancji nie gorsze niż przewidziane w gwarancji producenta
Samochodu, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy. Okres gwarancji rozpoczyna
bieg od dnia dokonania odbioru samochodu. Wykonawca zapewni następujące sposoby
przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach:
a) telefonicznie - pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu;
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4.

5.
6.

7.
8.

1.

2.

b) pocztą elektroniczną - na adresy wskazane przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia awarii lub wady, a w przypadku, gdy powyższy termin nie będzie mógł być
zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i uzgodnienia z nim nowego terminu
naprawy.
Najpóźniej w trzecim dniu naprawy realizowanej w ramach gwarancji jakości Wykonawca
udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu na czas jej trwania samochód zastępczy.
Okres niesprawności samochodu w związku z jego naprawą powoduje zawieszenie okresu
gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, który to biegnie dalej w dniu zwrotu
samochodu Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca,
z zastrzeżeniem ust. 8.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku:
1) nieprzestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie
gwarancyjnej,
2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
§7
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisowych
w autoryzowanych przez producenta Samochodu stacjach obsługi na terenie kraju w okresie
gwarancyjnym, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż na terenie Trójmiasta znajduje się stacja obsługi, o której mowa
w ust.1.

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu
Umowy w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych
w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 Umowy
lub innego uzgodnionego przez Strony - w wysokości 0,4% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 Umowy.
2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia przez
Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na
rzecz Zamawiającego kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od
Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
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§9
1. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień niniejszej umowy,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek części
o więcej niż 10 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy;
2) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu dokumentacji przed odbiorem i nie uzupełnił
brakujących dokumentów w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 10
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jest dozwolona w sytuacjach określonych w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
W razie rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy lub Oferty
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, postanowienia Umowy mają
pierwszeństwo przed postanowieniami SIWZ oraz Oferty Wykonawcy, zaś postanowienia
SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami Oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsza
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego cesji należności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz
innych podmiotów.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1,
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.
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