
1 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: „Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 1 

i dla zadania pn.: „Zakup pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 2 

 

 

realizowanego przy współfinansowaniu ze środków budżetu Powiatu 

Bełchatowskiego w ramach Umowy nr SR.3.2020  

oraz w ramach Umowy nr SR.3.2019 w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III w obszarze D”  

 

wartość zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp wartość szacunkowa zamówienia powyżej 30 000 euro 

 

 

 

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem: www. http://kuzniazyczliwosci.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www. http://kuzniazyczliwosci.pl/ 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s ul. 3 Maja 6, 

97-420 Szczerców, tel. 793 55 00 49 KRS 0000419670, NIP 7692219993, Regon 101422036, 

e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl, www.kuzniazyczliwosci.pl 

  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), wartość szacunkowa powyżej 

30 000 euro i poniżej 214 000 euro..  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPŁENIENIE PRZEZ OFEROWANY POJAZD 

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów, spełniającego wymagania określone  

w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 

tylko na jeden wybrany Pakiet. 

2. Kod CPV 34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 i więcej osób (dostawa, 

Pakiet nr 1). 

3. Kod CPV 34115200-8 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób (dostawa, 

Pakiet nr 2). 

4. W celu potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego, 

Wykonawca przedstawi dane producenta pojazdu (np. folder, opis techniczny)  

oraz przegląd techniczny pojazdu wykonany nie wcześniej niż 3 miesiące  

przed złożeniem oferty. 

5. Wykonawca nie składa dokumentów o których mowa w punkcie 3 wraz z ofertą. 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia wymaganych dokumentów  

w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych  

przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ jest zobowiązany wykazać,  

że oferowany przez niego pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Podstawową formą wykazania, że urządzenie jest równoważne lub charakteryzuje się 

lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania 

http://www.kuzniazyczliwosci.pl/
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zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia  

do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne oraz badanie 

stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest  

do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów).  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Do 14 dni od podpisania umowy, zarówno dla Pakietu nr 1, jak i Pakietu nr 2. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu,  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego,  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku udziału 

w postępowaniu w danym zakresie; 

b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu w danym zakresie; 

c) zdolności techniczne i zawodowe - Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu w danym zakresie; 

d) brak podstaw do wykluczenia z postępowania; O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie - art. 24 

ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy,  

że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał  

z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.  

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14  

oraz pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy pzp, może 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, 
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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. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 

ustawy pzp. 

6. Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. Ponieważ Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących 

zdolności technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej i ekonomicznej, 

niniejszy przepis nie ma zastosowania do przedmiotowego postępowania. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu 

składania ofert następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru określonego jako załącznik  

nr 1 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał; 

2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu; Wymagana forma – oryginał; 
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3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania; Wymagana forma – oryginał; 

4. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 

w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - 

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”;  W przypadku, 

gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty  

nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające 

jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona  

przez notariusza; 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma: 

- oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza; 

c) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego  

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia 

ofert) zobowiązany jest złożyć - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawie pzp -  

wg wzoru określonego jako załącznik do SIWZ. W przypadku 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 postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wymagana forma – oryginał; 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

dane producenta pojazdu (np. folder, opis techniczny) oraz przegląd techniczny pojazdu 

wykonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 

 

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2. Zgodnie z art. 141 ustawy pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z art. 23 ustawy pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt V SIWZ. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w pkt V SIWZ.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenia, o których mowa w pkt VI składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

7. Oświadczenia oraz dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia: 

a) każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa:  

– oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

– dokumenty dotyczące umocowania do reprezentacji wykonawcy; 

– oświadczenie dot. grupy kapitałowej; 

– oświadczenia i dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia; 

b) Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie: 

– Formularz ofertowy, pełnomocnictwo oświadczenie wymagane od Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO. 
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich 

oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia 

umowy regulującej ich współpracę. 

 

Informacja dotycząca podwykonawców: 

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy w przedmiotowym zamówieniu. 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa:  

1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, 

informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej 

napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Andrzej 

Klimas tel. 793 55 00 49, e-mail kontakt@kuzniazyczliwosci.pl  

2. Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje po otwarciu ofert będą mogły być przekazywane pocztą lub droga 

elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości  

przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo przesłane przez Zamawiającego 

na podany w ofercie adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
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niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Zamawiający udziela informacji w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach: poniedziałek 

- do piątek, każdego tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

VIII. . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie dotyczy! Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Składana oferta powinna zawierać:  

a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1 do SIWZ,  

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,  

c) oświadczenie - o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ,  

d) pełnomocnictwa lub dokument/y, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania 

oferty, 

e) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5 do SIWZ 

 

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust 5 (informacja z otwarcia ofert) należy złożyć oświadczenie o przynależności  

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów - załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej, Dąbrowa Rusiecka 51,  

97-438 Rusiec w terminie do 9 czerwca 2020 roku do  godziny: 11:00. 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia 

Życzliwości” z/s ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców, Warsztat Terapii Zajęciowej 

Przetarg nieograniczony: „Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 1 

i/lub 

Przetarg nieograniczony: „Zakup pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

– uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 2 

Nie otwierać do 9 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.  

Na kopercie złożonej oferty powinien znajdować się NAZWA i ADRES NADAWCY 

 

Dodatkowe informacje:  

a) złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie; 

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

c) oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia będą odrzucone; 

d) oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy; Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale, 

jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.  

e) oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim; Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony  

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

f) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;  

g) zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana  

lub parafowana przez Wykonawcę; Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny 

być parafowane przez Wykonawcę.  

h) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane;  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.  



10 
 

i) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może, przed upływem terminu  

do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę; Zmiany dokonuje się przez złożenie 

oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom SIWZ, a koperta 

dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie 

otwarta w pierwszej kolejności. Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę 

upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 

  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej/papierowej w siedzibie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, Dąbrowa Rusiecka 51, 97-438 Rusiec w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 

2020 rok do godz. 11:00. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy bez jej otwierania.  

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, Dąbrowa Rusiecka 51, 97-438 Rusiec.  

3. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i innych warunków podanych w ofercie.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 ceny i innych kryteriów oceny ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona  

w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 

niezależna od rozmiaru wykonanych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów ich realizacji.  

2. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty dostawy pojazdu 

do siedziby Zamawiającego. 

4. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki 

i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 

postępowania.  

5. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.  

6. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą 

w złotych polskich.  

7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga 

cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, zarówno dla Pakietu nr 1, 

jak i dla Pakietu nr 2:  

Nr 1 Cena - 60 pkt   

Nr 2 Rok produkcji nie starszy niż 2018 – 40 pkt 

Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów:  

1. Cena (koszt) Liczba punktów K1 = (Cmin/Cof) x 60 pkt  

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert Cof – cena podana w badanej ofercie  

2. Rok produkcji nie starszy niż 2018 

Liczba punktów K2 = ( Rpof/Rpmax) x 40 pkt.  

Rpmax –najpóźniejszy rok  produkcji spośród wszystkich ofert Rpof – rok produkcji podany  

w badanej ofercie  

Łączna liczba punktów będzie sumą punktów ze wszystkich trzech kryteriów ∑K = K1 + K2 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 ww. ustawy, odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 
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b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie; 

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; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, 

instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa 

w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 

sposób, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 ww. ustawy unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ww. ustawy; 

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

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba  

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

b) wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego na pokrycie roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – zgodnie z zapisami w 

niniejszej SIWZ w tym zakresie,  

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedstawienia 

umowy regulującej ich współpracę, 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy! Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY  

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w ranach przedmiotowego zamówienia 

publicznego, przed przystąpieniem do realizacji zadania, zawarł z Zamawiającym umowę 

określoną wg wzoru. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Zgodnie z regulacją Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm.). 

1. W przedmiotowym postępowaniu (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp). Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 

2 ww. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 odrzucenia oferty odwołującego; 

 opisu przedmiotu zamówienia;  

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

5. 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, że 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.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni  

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia. 
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b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. 

 

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

SKŁĄDANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

XIX. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) 

ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 

XX. INNE POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW ART. 36 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje postawienia w postępowaniu wymagań, o których mowa  

w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).  

6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.                                                                                                                                                 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 



16 
 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania 

4. Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp 

7. Załącznik nr 7 Wzór umowy 


