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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

61-623 Poznań 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

 

”Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminów 

państwowych na prawo jazdy kategorii B dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego” 

– postępowanie: 

 

  

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

( tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

wraz z zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZATWIERDZIŁ 

 (kierownik zamawiającego) 

 

         

 

 

 

 

 

 

Poznań, data 25.08.2016 r. 
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Stan prawny 01 sierpień 2016,  

 

1 Informacje o Zamawiającym 

 

1. Zamawiającym jest: 

Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), 

Adres: ul. Wilczak 53, 61-623 Poznań, 

 

Numer telefonu 061-829-01-80, 

Numer faksu 061-829-01-87, 

Adres email: sekretariat@word.poznan.pl 

 

Strona internetowa: www.word.poznan.pl,  

Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30  

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie 

internetowej w części „Zamówienia publiczne” pod niżej podanym adresem: 

http://www.word.poznan.pl/2016/08/09/przetarg-dostawa-samochodow-dla-word/ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 25 sierpnia 2016 roku, 

opublikowano w DUUE dnia 30 sierpnia 2016 roku pod numerem: 299392-2016.  

 

2. Zamawiający, działa na rzecz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 

Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w Poznaniu zgodnie z art.16 ust.1 Prawa 

zamówień publicznych - tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 zmiany: Dz. U z 2016 r. poz. 1020) na realizację zamówienia o 

wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Zamawiający - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Poznaniu – 

nadzoruje i koordynuje wszystkie czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, czynności związane z dostawą, realizacją postanowień umowy, 

warunków gwarancyjnych z uwzględnieniem czynności serwisowych w okresie  

trwania umowy w ramach udzielonego przez wykonawcę okresu gwarancji. 

     

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna na stronie 

internetowej www.word.poznan.pl oraz na pisemny wniosek Wykonawcy dostępna 

w sekretariacie WORD Poznań.  

 

2 Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony 

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi 

ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), a także 

wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

http://www.word.poznan.pl/
http://www.word.poznan.pl/2016/08/09/przetarg-dostawa-samochodow-dla-word/
http://www.word.poznan.pl/
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5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity 

z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zm. z 13 lipca 2016 r. 

Dz. U poz. 1020),  

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) 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2263). 

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych.(Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559). 

6) Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z p. 

zm.)  , 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. 

Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.). 

8) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 

Dz. U. z 2016 roku poz. 922). 

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. 

poz.1137 ze zm.), 

10) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 

poz.627 ze zm.), 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. z 2015 r. poz.305 ze zm.), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz.1522 ze zm.), 

13) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 232). 

 

 

 

3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 

 

34110000-1 Samochody osobowe 

 

3. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy nowych samochodów osobowych w liczbie 

łącznej – 81 sztuk wyprodukowanych w 2017 roku przeznaczonych i  przy -



4 
 

stosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub 

podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie kategorii B z wyłączeniem 

urządzeń rejestracji przebiegu egzaminów dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 

Drogowego. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / karta opisowa pojazdu / przedstawiono 

poniżej oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

5. Opis parametrów technicznych i jakościowych wspólny dla zadań nr 1 do nr 5 

Lp. Nazwa Parametr 

1. Ilość 81 

2. Rocznik produkcji 2017  

3. Nadwozie 5-drzwiowe  

(typ hatchback) 

4. Silnik Benzynowy 

spełniający normę min. Dyrektywy Euro 5 

(2007/715/EC) w zakresie emisji spalin lub 

nowszą, uruchamiany kluczykiem w stacyjce, nie 

dopuszcza systemu Star-Stop  

5. Moc Min.55 kW  

6. Pojemność 1100-1400 cm3 

7. Długość Powyżej 3,7 m do 4,1 m 

8. Prędkość Co najmniej 100 km/h 

9. Skrzynia biegów Manualna 

10. Klimatyzacja Manualna lub automatyczna 

11. Centralny zamek Zdalnie sterowany 

12. Szyby drzwi przednich Elektrycznie sterowane 

13 Układ kierowniczy Ze wspomaganiem  

14 Kierownica Możliwość regulacji w co najmniej dwóch  

płaszczyznach 

15. Poduszki powietrzne Kierowcy i pasażera 

16. Lusterka zewnętrzne  Elektrycznie regulowane   i podgrzewane 

17. Wysokość fotela kierowcy Regulowana w obu  płaszczyznach, tapicerka foteli 

materiałowa 

18. Hamulec awaryjny Mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z 

miejsca kierowcy 

19. Akumulator Zabezpieczający pracę dodatkowych odbiorników 

prądu (dotyczy m.in. systemu rejestracji obrazu i 

dźwięku) 

20. Trójkąt ostrzegawczy Tak 

21. Gaśnica Tak 

22. Apteczka Tak, spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 

13164 lub równoważnej 

23. Dywaniki gumowane Komplet z podwyższonym obrzeżem 

24. Światła Do jazdy dziennej z możliwością wyłączenia 

25. Pokrowce Na przednie i tylne siedzenia  oraz na zagłówki 

26. Kolor Czerwony  lub zbliżony   

27. Lakier Metalizowany 

28. Instrukcja obsługi W języku polskim oraz komputer pokładowy w 

języku polskim 

29. Blokada przeciw- 

uruchomieniowa 

Firmowy immobiliser 

30. Opony i felgi Jeden komplet zimowych  na felgach stalowych 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na instalację i montaż urządzeń do rejestracji przebiegu 

państwowych egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B, które spełniają 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 

lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 

2016r. poz. 232). Instalacja i montaż tych urządzeń nie powoduje utraty warunków 

gwarancji z zachowaniem fabrycznych właściwości technicznych systemu elektrycznego 

pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania warunków gwarancji dot. 

fabrycznych właściwości technicznych systemu elektrycznego pojazdów przy pierwszej 

dostawie jak i kolejnych dwóch wymianach. Instalacja i montaż odbędzie się w 

uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

7. Wykonawca dopuszcza montaż instalacji gazowej bez utraty gwarancji. 

 

8. GWARANCJE 

 

1) Gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów obejmująca wszelkie 

usterki mechaniczne (w szczególności sprzęgła, skrzyni biegów, stacyjki 

panelu regulacji lusterek, prowadnic foteli) oraz lakieru. 

2) Gwarancja na instalacje elektryczną - minimum 24 miesiące. 

3) Gwarancja na nadwozie, perforację korozyjną blach - minimum 24 miesiące. 

 

 

oraz  jeden komplet letnich  na felgach 

aluminiowych – rozmiary oraz ich parametry muszą 

być zgodne z zaleceniami producenta samochodu 

31. Dokumenty Niezbędne do rejestracji pojazdu (wyciąg ze 

świadectwa homologacji sporządzony w języku 

polskim, karta pojazdu, faktura), karta 

gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim, 

dokumenty potwierdzające spełnienie normy emisji 

spalin);  

Wyżej wymienione dokumenty poza 

dokumentem potwierdzającym spełnienie 

normy emisji spalin Wykonawca dostarcza 

przy dostawie. 

32. Układ hamulcowy 

 

ABS  - układ przeciwblokujący koła i ESP stabilizacji 

toru jazdy 

33. Dodatkowe pedały  Pozwalające przejąć kontrolę nad sprzęgłem i 

hamulcem zasadniczym przez egzaminatora (fotel 

prawy) 

34. Dodatkowe lusterka 

zewnętrzne 

Lewe i prawe 

35. Dodatkowe lusterko 

wewnętrzne 

Tak - dla egzaminatora zamontowane na stałe 

36. Tylna szyba Ogrzewana z wycieraczką i spryskiwaczem 

37. Obrotomierz Tak 

38. Koło zapasowe Pełnowymiarowe 

 

39. Zestaw kontrolek Dodatkowy w polu widzenia egzaminatora: 

kierunkowskazy, światła mijania, drogowe i STOP 

40. Gniazdo w zapalniczce  Ze stałym zasilaniem 

41. Radio/CD                Dopuszcza się 

42. Podświetlona tablica na 

dachu „L” 

Zamocowanie magnetyczne, zasilanie z instalacji 

pojazdu 
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Wymagania związane z usuwaniem awarii w okresie gwarancyjnym. 

 

4) Wykonawca usuwa zgłoszone awarię w okresie gwarancyjnym w terminie 24 

godzin, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, od chwili 

dostarczenia samochodu do autoryzowanej stacji serwisowej. 

5) Awarię zamawiający zgłasza telefonicznie lub pisemnie, dopuszcza się także 

powiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej /faks, poczta 

elektroniczna/. 

 

9. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu:  

 

1) Wykonawca zapewnia obsługę pojazdów w autoryzowanych stacjach serwisowych 

zlokalizowanych w odległości + / - 30 km. od siedzib poszczególnych WORD – ów. 

2) Po dostawie 81 sztuk samochodów w wyniku realizacji postanowień umowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dwóch wymian, po 24 miesiącach  

i po 47 miesiącach od dnia podpisania umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z dostawą 81 sztuk 

pojazdów, jak i przed każdą wymianą: 

 do wskazanej siedziby lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 udzieleniem konsultacji  w zakresie racjonalnej eksploatacji  w zakresie 

tematycznym, 

 przeprowadzeniem przeglądu przed dostarczeniem Zamawiającemu. oraz 

pokrycia kosztów badania technicznego specjalistycznego (L). 

4) Przedmiot zamówienia zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego lub innym 

wskazanym miejscu przez Zamawiającego w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony 

harmonogramem. 

5) Wykonawca wystawia fakturę zbiorczą za wykonanie usług serwisowych, badań 

technicznych itp. dokonanych w ciągu danego miesiąca. 

6) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów  

wykazanych w pkt.3.7 poz.31 tabeli SIWZ i inne dokumenty wskazane 

wytycznymi Zamawiającego w pkt. 3 SIWZ. 

 

10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad 

określonych kodeksem cywilnym, oraz postanowieniami Zamawiającego 

zawartymi w treści postanowień umowy. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana 

jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy. 

5) Wykonawca określi telefony kontaktowe, numery faksów, adresy do komunikacji 

elektronicznej (e-mailowe) oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania wszystkich wytycznych i zaleceń związanych 

z realizacją zamówienia. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę (w tym również podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 
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11. Postanowienia dot. podwykonawców: 

 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3) Powierzenie wykonania części zakresu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

 

4 Termin wykonania zamówienia 

 

 

1. Termin wykonania zamówienia I /pierwszej/ dostawy samochodów  - 

zostanie zrealizowana w terminie co najmniej od 3 maksymalnie do 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy dostawy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu o okres 

nie dłuższy niż 3 – 4 miesiące od ustaleń zawartych w zdaniu pierwszym.  

2. Umowa zawarta jest na okres czterech lat od daty jej podpisania. 

3. Wymiany odbędą się kolejno w dwóch etapach: pierwsza po 24 miesiącach i druga 

po  47 miesiącach od dnia podpisania umowy. 

4.  Harmonogram dostaw i wymian dot. lokalizacji i miejsca zostanie ustalony z 

wybranym wykonawcą,  który jednocześnie stanowić będzie załącznik do umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  uszczegółowienia terminów wstępnie 

określonych w harmonogramie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza.    

 

 

5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu;  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, 

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 

uprawnień. 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 

PLN potwierdzającą, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia na wskazaną powyżej, odpowiednio dla każdego z zadań, sumę 

gwarancyjną.  

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących zdolności 

zawodowej wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie jakości. 

W celu potwierdzenia zdolności zawodowej wykonawcy winni udokumentować 

zrealizowanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej 2 /dwu/ dostaw nowych samochodów osobowych w tym: pierwsza na 

minimum 20 samochodów, druga na minimum 10 samochodów wraz z 

potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie.  

 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty 

udostępniające zasoby). 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

c) Zamawiający oceni, 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 dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w 

określonym terminie: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, 

jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub 

zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. 5.2. 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

e) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 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. 

 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 

środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu.  

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wspólnie. 
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6 Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:  

a. W przypadku nie wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub nie wykazania braku podstaw wykluczenia; 

b. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 

228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

iii. skarbowe, 

iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

769); 

c. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 6.1 

lit. b); 

d. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

e. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

g. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

j. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

https://szukio.pl/zp/pzp-2016-tekst-ujednolicony-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-zmieniony-22-czerwca-2016#sdfootnote5sym
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zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 

2016 r. poz. 437 i 544); 

k. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

l. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 

24 ust. 7 ustawy Pzp tj.: 

a. w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 lit. b ppkt. i) do iii) i pkt. 6.1 lit. c , 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 

wymienione w pkt. 6.1 lit. b ppkt. i) do iii), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b. w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt. 6.1 lit. b ppkt. iv) i pkt. 6.1 lit. c, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 6.1 lit. b ppkt. 

iv),  

b) w pkt. 6.1 lit. d,  

c) w pkt. 6.3 lit. e) do lit. g)  

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

c. w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 lit. g do lit. i lub pkt. 6.3  lit. b i lit. 

d , jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

d. w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. j, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e. w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit k, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:  

a. 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, 

c. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy 

Pzp – pkt. 6.1 lit. c SIWZ (urzędujący członek jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
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prokurent), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:  

 zamawiającym,  

 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

 członkami komisji przetargowej,  

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu. 

d. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

e. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 

jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

f.     jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku;  

g. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

h. 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 pkt. 6.1 lit. d) / 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. 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie pkt. 6.1 lit. b i lit. c oraz pkt. 

6.1 lit. e do lit. i lub na podstawie pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę 

dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych 

okoliczności czynu wykonawcy. 

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 6.4 powyżej 

(zdanie pierwsze), nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie 

internetowej  informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 



12 
 

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2 lit. j) o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą. 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

d) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

i) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 

j) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 

k) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 

l) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób.  

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 

wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w 

niniejszym postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

7 Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Karta opisowa pojazdu – potwierdzająca spełnienie wymagań określonych przez 

Zamawiającego, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1. 

2) Parafowany harmonogram dostaw i wymian– załącznik nr 2 

3) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – 

załącznik nr 3 

4) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 6.1 i pkt. 6.3 SIWZ 

/art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp/ oraz wykazania spełnienia warunków udziału 

określonych w pkt. 5.2 SIWZ wykonawca składa oświadczenie: Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia zwany też w SIWZ „jednolity dokument” – 

oświadczenie aktualne na dzień składania ofert Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, 

zwanego dalej „jednolitym dokumentem” w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wypełnione i podpisane przez wykonawcę, który stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego z 

wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4, 

5) Parafowany wzór umowy przez wykonawcę – załącznik nr 5. 
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2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy 

Pzp /pkt. 6.1 i pkt. 6.3 SIWZ /należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, informacji z Krajowego Rejestru Karnego - 

w przypadku skazania na karę aresztu - w zakresie określonym przez 

zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenia właściwego 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 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) zaświadczenia 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,  

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności,  

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego w pkt. 6.3 lit. e oraz lit. f / w 

oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy/, 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej 

decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w pkt. 6.3 lit. e 

oraz lit. g / w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy/. 

i) oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 

j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

 

Informacje, o których mowa w oświadczeniach Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym 

dokumentem” w cz. III Podstawy wykluczenia natomiast w odniesieniu do 

pkt. 7.2 lit. j) zgodnie z wytyczną zawartą w pkt. 6.7 niniejszej SIWZ. 

 

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy 

na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument: 

a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu 

dopuszcza się złożenie innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, należy 

na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument: 

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7.2., 7.3., 7.4. nie są dołączane do 

Oferty.  

6. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

 pkt. 7.2 ppkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydanego 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

 punkcie 7.2 ppkt. b) i c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że 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 - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
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 pkt. 7.2 ppkt. d) 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 – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, których dotyczą dokumenty, wskazane w 

ppkt. a) tiret 1) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

w3zględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania osoby.  

c) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczy dokument wskazany w 7.2 ppkt. a), 

składa  dokumenty, o których mowa w ppkt. a) tiret 1) w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy.  

W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane 

w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed 

notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych 

osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

d) 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. 

7. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać 

następujące warunki: 

a) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

b) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie 

- należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

c) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.1. pkt. 4) dla 

każdego z wykonawców osobno, pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 

7.1. składane są wspólnie. 

d) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których 

mowa w pkt. 7.2. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast 

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3., 7.4. składane są przez 

tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

8. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 

a) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 4) 

SIWZ , odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez 

żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt. 7.4, 

zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W 
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takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje 

przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, zamawiający może 

dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

c) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, 

Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania ww. podmiotów. 

d) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej 

lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

e) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania. 

f)     Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Podmiotów 

udostępniający zasoby albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

g) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

h) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

i)     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

j)     Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 składa także jednolity europejski dokument zamówienia, 

dotyczący tych podmiotów oraz na żądanie zamawiającego w terminie 

ustalonym przez zmawiającego przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumenty wymienione w pkt. 7.2 lit. a do lit. i.  

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych pkt. 7.2 lit. a do lit. i. dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, 

na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

b) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy 

wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie  dotyczące: 

 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

10. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych 

przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin 

składania ofert.  

b) Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że 

dokumenty te nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

c) Wymienione powyżej dokumenty wykonawca zobowiązany jest wydzielić w 

wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie 

ujawniał.  

d) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek 

zainteresowanego, do dokonaniu przez Zamawiającego analizy czy oferta ta nie 

zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie podlegających udostępnieniu.  

e) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność 

wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

f)     Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

 

 

8 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

a) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się: za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 

27 czerwca 2016 Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 

 za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem 

posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany 

w pkt. 1. niniejszej Specyfikacji, 

 za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w pkt. 1. niniejszej 

Specyfikacji, 

 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) 

należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w 

pkt. 1 niniejszej Specyfikacji. 

c) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks, poczta elektroniczna). 

d) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu, poczty elektronicznej 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym 

postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich 
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przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej Specyfikacji 

sposobów. 

2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z 

zastrzeżeniem ppkt. b). 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 12.1 

niniejszej Specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt. b), po upłynięciu, którego zamawiający może 

pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji bez rozpoznania. 

d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie 

internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej Specyfikacji. 

e) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. 

f)     Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

3. Modyfikacja treści specyfikacji: 

a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, 

w tym zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

określonej w pkt. 1.1 niniejszej Specyfikacji. 

c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 

integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące 

przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w 

Dzienniku Wspólnotowym Unii Europejskiej „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zamieszczonego w Dzienniku Wspólnotowym Unii Europejskiej”, przedłużając 

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 

w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 

Prawa zamówień publicznych. 

f)      Niezwłocznie po zamieszczeniu w „Dzienniku Wspólnotowym Unii 

Europejskiej„ ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w „Dzienniku 

Wspólnotowym Unii Europejskiej” zamawiający zamieści informację o zmianach 

na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 niniejszej Specyfikacji. 

 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku 

badania i oceny ofert: 

a) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym 

odpowiednich oświadczeń lub dokumentów: 

 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
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 potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego,  

 potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  

 oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. niniejszej Specyfikacji, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

 pełnomocnictw, 

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy 

Pzp. 

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy  może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy 

art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 

b) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:  

 spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

 spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego, 

 potwierdzających brak podstaw wykluczenia  

c) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

d) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega 

odrzuceniu. 

e) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

f)     Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z 

wykonawcami są: 

 

imię i nazwisko Paweł Guzik 

tel. (61) 829 01 80 

Adres email: sekretariat@word.poznan.pl 

uwagi od poniedziałku do piątku 

 w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00.  

 

 

 

 

9 Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 PLN słownie: 

sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych 

2. Wadium może być wniesione w : 

1) pieniądzu przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w 

Poznaniu : 3810 3012 4700 0000 0033 670008, 
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2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym zastrzeżeniem, 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu  składania ofert. Termin wniesienia wadium jest zachowany 

tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego (wpływ pieniędzy 

na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wskazuje, aby dowód wpłaty wadium został dołączony do oferty. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 

aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń 

międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje 

się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, 

razem z ofertą w osobnej kopercie. 

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Koniecznym jest, aby dokument ten 

obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9. Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia 

z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w 

treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory 

odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 

jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji 

form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) 

oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte 

w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 
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10 Termin związania ofertą 

      

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego 

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

11 Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Postanowienia dot. przygotowania oferty: 

 

a) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

b) Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na formularzu Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz dokumenty wymienione w pkt. 7.1 

niniejszej Specyfikacji. 

c) W postępowaniu „jednolity dokument”, składa się w formie pisemnej albo w 

postaci elektronicznej.  

d) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu 

ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym 

dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

e) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o 

których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

f) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot 

trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

g) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem.  

h) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej 

powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 

z oryginałem).   

i)    Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym.  

j) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  



22 
 

k) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

l)    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

m) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez 

Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

n) Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich 

dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu - brak takiego spisu nie 

skutkuje odrzuceniem oferty. 

o) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać 

informacje i dane określone w tych dokumentach. 

p) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

q) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

r) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

s) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 

2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo 

do ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

t) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie 

niż pieniądz. 

u) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, 

dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

v) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

w) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa. Postanowienia w tym zakresie zawarto w pkt. 7.10 niniejszej 

Specyfikacji. 

x) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 11.1 lit. b) niniejszej Specyfikacji. Opis szczegółowych wymagań 

dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w 

punkcie 7 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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3. Wymagania dot. koperty / opakowania: 

a) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

 

„Oferta na dostawę samochodów osobowych”  

nie otwierać przed 04 października 2016 r. godz. 11.00 

 

 

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji. 

  

4. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i 

zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

a) Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione 

podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z p. zm.) zawartych w 

ofercie oraz w załącznikach do niej. 

b) Zamawiający informuję, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. a) 

przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim 

jest, w szczególności:  

 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu 

wykonawcą, 

 dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 

 przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu 

przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

 ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy 

jako informacji publicznej. 

 

12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 04 października  2016 r. do godz. 11.00 na 

adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, sekretariat WORD (I piętro). 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz 

zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w 

punkcie 11 „Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie w 

przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. 

Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 04 października 2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie 

zamawiającego – sekretariat WORD Poznań (I piętro). 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 



24 
 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 

podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie 

zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w pkt. 1 SIWZ.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z 

zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

 

 

13 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi 

przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy 

oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

4. Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami 

prawa (ustawa o podatku od towarów i usług). 

 

 

 

14 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją, 

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

1) Cena oferty – 60%. 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną 

przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty w kryterium cena oferty. 
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Cena oferowana minimalna brutto  

C = ------------------------------------------ x 100 pkt. x 60 % 

Cena badanej oferty brutto 

 

 

2) Zużycie energii – 15 % 

Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska największą liczbę 

punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium zużycie 

energii. 

 

Najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert  

ZE = --------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 15 % 

Wartość zużycia energii oferty badanej 

 

Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych 

kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość 

uśredniona) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej 

paliwa równej dla oleju napędowego 36 MJ/l, dla benzyny 32 MJ/I . 

 

 

3) Emisja dwutlenku węgla – 5 % 

 

Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największą liczbę 

punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona 

według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 

oferty w kryterium Emisja dwutlenku węgla. 

 

 

Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert 

DW = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 % 

Wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej 

 

 

Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym (wartość 

uśredniona) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 

zamówień publicznych, zmierzona wg. procedury ustalonej dla badań 

homologacyjnych. 

 

4) Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów– 

5 % 

 

Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń wyrażonej w (g/km), uzyska największą 

liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie 

wyliczona według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty w kryterium Emisja zanieczyszczeń. 

 

Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz węglowodorów spośród złożonych ofert 

EZ = ------------------------------------------------------------------x 100 pkt. x 5% 

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz węglowodorów oferty badanej 
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Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie 

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych, zmierzona wg. procedury ustalonej 

dla badań homologacyjnych. 

 

5) Oferowany termin gwarancji – 15 % 

 

Oferta uwzględniająca pełne spektrum warunków gwarancyjnych opisanych w 

części 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 8 „GWARANCJE” na oferowany przez 

wykonawcę zakres i okres trwania ponad minimum / 24 miesiące / określone 

przez zamawiającego w ppkt. 1 do 3 zostanie obliczona wg. wzoru: 

 

G = (G o / G max) x 100 pkt. x 15% 

gdzie: 

G max – maksymalny termin gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert w 

danej części zamówienia 

Go – termin gwarancji wskazany w badanej ofercie 

 

- przy czym najdłuższy termin gwarancji dla zakresu opisanego w pkt. 3.8 SIWZ 

nie może przekroczyć 60 miesięcy. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 

punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + ZE + DW + EZ +G  

gdzie:  

P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena” 

ZE – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „zużycie 

energii” 

DW – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „dwutlenek 

węgla” 

EZ – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „emisja 

zanieczyszczeń” 

G - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Gwarancja” 

 

4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, w zakresie 

przedmiotu zamówienia, podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Specyfikacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród 

tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

dodatkowych.  
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8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 

złożonych wcześniej ofertach. 

 

 

15 Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a 

zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu 

postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej 

zamawiającego określonej w pkt. 1.1 niniejszej Specyfikacji. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 

na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 

5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, oraz zamieści na stronie internetowej, podając w „Zawiadomieniu o 

wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności: 

a) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców, których 

oferta została wybrana, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

b) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach 

odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, 

informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności. 

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej 

zamawiającego określonej w pkt. 1.2 niniejszej Specyfikacji. Informacja 

zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa 

w pkt. 15.5. ppkt. a) 

7. Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia 

umowy o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę 

wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zawarta umowa 

wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu 

określonego na wykonanie zamówienia 
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8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców oraz zamieści na stronie 

internetowej o unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 

zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

9. Umowa, zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

a) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

b) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

c) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, możliwe 

jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

10.  Miejsce i termin podpisania umowy, w zakresie każdego z zadań, zostaną 

uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

11. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, 

będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą nie będzie 

wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

 

17 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 

 

UMOWA 

 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie 

postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

3. Płatności będą dokonywane w terminie określonym w ofercie wykonawcy, przy 

czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich / PLN /. 

5. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie, z którymi realizowane będzie niniejsze 

zamówienie publiczne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji – wzór 

umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w zakresie: 

  

a. zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub 

Zamawiającego. 

b. zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i 

Zamawiającego,  

c. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

d. zmiany terminu dostaw, które będą korzystne dla Zamawiającego, 
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e. poprawy parametrów technicznych wynikających z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny. 

 

7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia 

zmian. Zmiany te zostały przewidziane w pkt. 17 ppkt. 6 SIWZ 

2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;  

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;  

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych,   

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy 

względem jego podwykonawców;  

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj. za zmianę istotną 

rozumie się zmianę ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, w 

stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 

lub sytuację w której nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy 

ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na 

korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy lub umowy ramowej,  

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w 

art. 144 ust. 1 pkt. 4. 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 
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albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

8. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub 

umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

9. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;  

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 

Europejskiej. 

 

 

18 Środki ochrony prawnej 

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały 

interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną, lub 

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w 

pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w niniejszej specyfikacji wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem. 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 

zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 
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8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

9. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

10. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez 

Krajową Izbę Odwoławczą. 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

13. Kopię odwołania Zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej 

specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

16. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

18. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g Prawa 

zamówień publicznych. 

 

19 Postanowienia dotyczące protokołu postępowania. 

 

1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania zamawiający sporządza pisemny 

protokół postępowania. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 

wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 

do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  

3. Oferty składane przez wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia w trakcie 

jawnej sesji otwarcia ofert. Nie ujawnia się informacji, zawartych w ofercie, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że stanowią one 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  



32 
 

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg. 

poniższych zasad: 

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów i informacji, 

c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

zamawiającego, 

d) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych 

ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania 

obrazu. 

e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 

czasie godzin jego pracy - urzędowania. 

5. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej /faksem lub drogą elektroniczną/, z 

zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 

znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże 

sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  

6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 

wykonuje odpłatnie (0,30 zł. za 1 stronę). 

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. 

U.  poz. 1128) oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

20 Postanowienia końcowe 

 

19. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane 

w złotych polskich PLN. 

19. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 

r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy 

ustawy Prawo zamówi3n publicznych nie stanowią inaczej.  

 

 

21 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer 1. Karta opisowa pojazdu – szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia. 

Numer 2. Szczegółowy harmonogram dostaw i wymian dla każdego Ośrodka 

Numer 3. Formularz Ofertowy. 

Numer 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (art. 22 uPzp) oraz o braku podstaw do 

wykluczenia (art. 24 uPzp) 

Numer 5. Wzór umowy 

Numer 6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf

