
KIELCE dn. 5 września 2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą:

 „Zakup samochodu – BUS”

Klasyfikacja CPV – 34 11 60 00-3

1.  Zamawiający:
Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, zwany dalej Teatrem
tel.: 041-344-60-48, fax 041-344-47-65, 
www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, 
poz.1163 z póź. zm.), zwaną dalej: Pzp

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Samochód użytkowy typu bus, fabrycznie nowy, spełniający (minimum) poniższe wymagania:

1. Silnik wysokoprężny turbo doładowany o mocy ponad 100 KM, pojemności 2.0l do 2,5l
2. Skrzynia biegów manualna minimum 5+1
3. Wyposażenie w systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy np.:– ABS, system stabilizacji 

toru jazdy, system antypoślizgowy, itp. 
4. Kolor - bordowy
5. Klimatyzacja 
6. Autoalarm z centralnym zamkiem sterowanym na pilota
7. Immobiliser
8. Dodatkowy komplet kół zimowych (4 szt. opony +felgi)
9. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
10. Wspomaganie układu kierowniczego
11. Regulowana kolumna kierownicy
12. Elektrycznie sterowane szyby przednie
13. Homologacja 
14. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
15. Radioodtwarzacz CD 
16. Nadwozie 4 drzwiowe (tylne drzwi podnoszone do góry, podgrzewana tylna szyba z 

wycieraczką, drzwi boczne przesuwane z prawej strony), 9 miejscowe (3 rzędy po 3 
miejsca), 2 i 3 rząd siedzeń z możliwością łatwego demontażu, umożliwiającego 
zwiększenie przestrzeni do przewozu towaru, uchwyty do mocowania ładunku. 
Wymiary przestrzeni ładunkowej po usunięciu 2 i 3 rzędu siedzeń – długość ok. 3000 mm, 
szerokość ok 1600 mm 
Wymiary zewnętrzne pojazdu – długość do 5300 mm, szerokość do 2000 mm, szerokość do 
2000 mm

17. Rozstaw osi ok. 3100 - 3400 mm.
18. Hak holowniczy

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/


4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie 
przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy w/w pojazdu określa się na dzień 3 grudnia 2007 roku

6. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 
ustawy Pzp 
b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp 
c) Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione. 

8. Sposoby porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
We wszelkich sprawach dotyczących postępowania należy porozumiewać się drogą pisemną lub 
fax-em niezwłocznie potwierdzonym pisemnie.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze 
strony internetowej: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

9. Osoba upoważniona do kontaktu:
Jacek Pomarański: tel. 041 344 60 48 wew. 40 , kom. 506 111 296 
e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

10. Termin związania ofertą:
Zamawiający przewiduje 30 dniowy termin związania złożoną ofertą. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać dokładny opis oferowanego samochodu ze szczególnym uwzględnieniem 
punktu 3 niniejszej specyfikacji.
Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę 
brutto. Cena musi stanowić cenę łączną wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy określić warunki sprzedaży, tj. warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, 
terminu realizacji zamówienia. 
Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt.7 specyfikacji.

12.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Zamknięte koperty z napisem: „Oferta na zakup samochodu - BUS” należy składać w sekretariacie 
Teatru – pok. Nr 1, do dnia 14 września 2007 roku do godziny 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godz. 13.00

13.   Kryterium wyboru oferty i sposób jego obliczania
cena – 90 %
wyposażenie – 5 %
gwarancja – 5 %
Zamawiający dokona oceny ofert na zasadzie punktacji, wg wyżej wymienionych kryteriów.
           Cena najniższa
Cena   ---------------------- x90% = ilość punktów

Cena badana
Wyposażenie badane

Wyposażenie ---------------------------- x5%= ilość punktów
Wyposażenie najlepsze

mailto:zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/


Okres gwarancji badany
Gwarancja    -------------------------------- x5%= ilość punktów

Okres gwarancji najdłuższy
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

14.   Wadium:
Nie wymagane.

15.   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę: 
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”. 
O wyniku przetargu zamawiający ogłosi w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej BIP 
(http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/) oraz prześle zawiadomienie do wszystkich oferentów.

16.   Formalności do zawarcia umowy
Oferent, którego oferta została wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z 
Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w ustawie Pzp, Kodeksu 
Cywilnego, niniejszej specyfikacji oraz przyjętej oferty.
Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po siedmiu dniach od daty wyboru oferty.
W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający dokonuje 
ponownego wyboru nowej oferty z pozostałych spełniających warunki SIWZ.

17.   Istotne postanowienia dla Zamawiającego , które będą wprowadzone do treści umowy.
Cena jest wartością ostateczną.
Gwarancja 24 miesięczna, a w przypadku gdy producent pojazdu daje gwarancję dłuższą na 
poszczególne elementy i podzespoły lub cały pojazd– gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie 
może być krótsza niż ta, której udziela producent.
Płatność za zrealizowanie zamówienia Zamawiający ureguluje w ciągu 30 dni licząc od dnia 
otrzymania faktury.
Kary umowne: w przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, będą 
naliczone przez Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nieterminowej płatności za wykonaną umowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

