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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławicach  
 
Adres zamawiającego Pakosławice 42a 
Kod Miejscowość 48-314 Pakosławice 
KRS 0000039515;  
NIP 7532120004;   
 
Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.- w treści Pzp.) powierzył pomocnicze działania zakupowe Gminie 
Pakosławice. 
Zgodnie z art. 37 ust. 4 Pzp. Gmina Pakosławice w niniejszym postępowaniu działa jako Pełnomocnik 
Zamawiającego.  
 
DANE PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO:  
Nazwa Pełnomocnika                    Gmina Pakosławice  
Adres zamawiającego                    Reńska Wieś 1  
Kod Miejscowość 48-314 Pakosławice 
 
 
nr telefonu + 48 77 435 76 14  
adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania  

https://bip.pakoslawice.pl 
  

e-mail  ug@pakoslawice.pl  
rrg@pakoslawice.pl 

skrzynka podawcza ePUAP /p6a61y0chd/skrytka 
Identyfikator postępowania o udzielenie 
zamówienia w miniportalu: 

 
54565aba-bd27-4dce-8b02-904626f4c07c 
 

Link do miniprotalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/54565aba-
bd27-4dce-8b02-904626f4c07c 
 

 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: 
 

http://bip.pakoslawice.pl/197/561/przetargi.html 
 

 

II. KLAUZULA RODO  
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice reprezentujący Urząd Gminy 
Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Administrator – Wójt Gminy Pakosławice 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie poprzez adres 
mailowy: iod@pakoslawice.pl. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu:  
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a) realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach” 
RRG.271.2.2022.KP prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 6.1.e RODO) 

b) realizacji umowy oraz dokonywania ustaleń jej dotyczących (w zakresie danych kontaktowych osób 
wyznaczonych), co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO). 

Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych 
dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, 
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, serwis IT. Dane zawarte w 
umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

Obowiązek podania Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak podania danych 
uniemożliwi udział w postępowaniu. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
 
Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji zawartych w obowiązku informacyjnym 
dotyczącym przetwarzania danych przez Zamawiającego osobom fizycznym, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w celu realizacji umowy. 
 

______________________ 
* Wyjaśnienie:  informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 

** Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy pzp. 
 
4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane 

 
 
5. Zasady ogólne:   

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
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2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim; 

 
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest pisemnie. 

 
4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
6) Zmawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być 

prowadzone tylko w walucie polskiej PLN. 
 

8) Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 
9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
10) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
11) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
12) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
 

13) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
 

 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nie starszego niż z 2021 r. średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) + 
autopompa spalinowa. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podający wyposażenie, parametry oraz warunki 
gwarancji pojazdu został określony przez Zamawiającego w załączniku Nr 9 do SWZ. 
 
1. Samochód ma spełniać wymagania: 
 
1) polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu 

drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

 
2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

 
3) rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych 
do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 
2019 poz.594). 

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz.2560) 

 
5) będzie oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem 

Nr 1 KG PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) 
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6) posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na 
terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 z 2007 r. poz 1002 z późniejszymi zmianami). 

 
7) spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, 
a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp. 
 
 
2. Kody CPV: 
 

34144210-3 – wozy strażackie 
35110000-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

 
3. Informacja na temat ofert częściowych. 
 

Zamawiający nie dokonał podziału Zamówienia na części z uwagi na to, że przedmiotem 
Zamówienia jest zakup jednej sztuki samochodu, co stanowi niepodzielną całość. Brak podziału 
Zamówienia na części nie stanowi w tym wypadku ograniczenia konkurencji, każdy z 
potencjalnych wykonawców spełniający warunki udziału w postępowaniu może wziąć w nim 
udział. 
 
Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie 
realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały 
przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy 
robót, które są ściśle ze sobą związane. 

 
 
4. Równoważność: 

Jeżeli dokumentacja przetargowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy 
Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający 
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach, spełniający równocześnie 
wymagania określone w dokumentacji. 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 
Na potwierdzenie, że oferowana przez Wykonawcę dostawa samochodu spełnia określone przez 
Zamawiającego w SWZ wymagania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą 
następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
 
- wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1A do SWZ tj. oświadczenie Wykonawcy 

zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 
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6. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 
na miejscu u zamawiającego. 
 
 
 

 
 
 

V. PODWYKONAWSTWO 
 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/com. 
 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
 
3. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych lub usług. 
 
4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 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 te warunki w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
6. W przypadku gdy wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców 
zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy, wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt 
umowy z podwykonawcami. 
 
7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, a także procedura zgłaszania 
Podwykonawców Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonania przedmiotu umowy przy 
pomocy podwykonawców zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ  

 
 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. 
 
3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (Uwaga: okres 

gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – rozdz. XVIII SWZ) 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 
 

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 
 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 
 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 
 

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 dostawę 
polegającą na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 
4x4. 

 
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  

 

 
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia). 

 
1) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

 
2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić, że: 

 
- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne. 

 
- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym. 

 
- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności 

 
 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
 
 zreorganizował personel, 
 
 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

 
 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 
2). 

 
4) W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp). 

 
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
3.” 

 
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z 
postępowania. 

 
 
 
 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 
 
 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo 
zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia składają odrębnie: 

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

b) podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie w jakim podmiot udostępnią zwoje zasoby wykonawcy 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

 
Wymagana forma: Wykonawca składa oświadczenie w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
2) Oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie, że oferowana przez Wykonawcę dostawa 

samochodu spełnia określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych: 
Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1a do SWZ tj. oświadczenie Wykonawcy 
zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 
Wymagana forma: Wykonawca składa oświadczenie w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument (jeśli dotyczy) potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
podmiotu udostępniającego zasoby. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z 
dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

 
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 
umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w
 wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
 
Wymagana forma: Pełnomocnictwo lub inny dokument należy złożyć w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 
(skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r - Prawo o notariacie, 
które to poświadczenie notariusz opatruje podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy 
(osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo). 

 
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ  

(jeżeli dotyczy). 
Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
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formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie. 
 

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli 
dotyczy). 
Wymagana forma: Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie  

 
 
2. Dokumenty składane na wezwanie: 

Wykaz podmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 
zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 
1) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

 
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. 
 

 
 
 

2) Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
 

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ 

 
Wymagana forma: podmiotowych środków dowodowych o których mowa w ust. 2 pkt.1 i pkt.2. 
Oświadczenia/dokumenty muszą być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

 
 
 
3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 2.1 b niniejszego działu składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. Dokument, o którym mowa w powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. 
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2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 
ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania 
dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.1 

 
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 tekst jednolity), o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków. . 

 
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

 
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp.. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

 
 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających 

zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności: 

 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby; 

 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia; 
 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

 
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. oświadczenie 
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

 
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

 
 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie 
dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo. 

 
4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako 

pełnomocnik 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto każdy z wykonawców składa oświadczenie 
o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej SWZ. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
SWZ.  
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XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 

 
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu: 
1) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2) ePuapu https://epuap.gov.pl/wps/portal ; adres skrzynki:  /p6a61y0chd/skrytka 
3) poczty elektronicznej rrg@pakoslawice.pl 

 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich użyciu opisane zostały 
w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie ePUAP. 

 
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

 
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
 
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP  

 
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza” 
Formularz do korespondencji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: rrg@pakoslawice.pl (W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca 
winien posługiwać się oznaczeniem/numerem sprawy określonym w SWZ). 

10. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 
ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i 
zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez cały czas trwania postępowania. 
Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty 
elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca 
zapoznał się z ich treścią. 

 
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres email: rrg@pakoslawice.pl    Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 
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12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Krzysztof Pawłowski  
Tel.: 77 435 76 14 
e-mail: rrg@pakoslawice.pl 

 
 
13. Wykonawca zgodnie z art. 284 ustawy Pzp może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. 
 
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
odpowiednio ofert. 

 
15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

 
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 14, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

 
17. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 
 
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej postępowania. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, o którym mowa w art. 285 

ustawy Pzp. 
 
20. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

 
21. Mając na względzie usprawnienie procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

Wykonawców, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie elektronicznej (w 
wersji edytowalnej - format .doc lub równoważny). 

 
22. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w 
terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w 
ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

 
23. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępniona na stronie 
internetowej w miejscu publikacji SWZ. 

 
24. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

 
25. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 
udostępniona SWZ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 15 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
 
3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1do SWZ 
 
4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 

 
b) Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych pojazdu oferowanego przez 

Wykonawcę – zał nr 1a do SWZ 
 

c) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy). 

 
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy) 

 
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik 

nr 6 (jeżeli dotyczy). 
 

f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik. 

 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela  
Wykonawcy. 

 
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w SWZ 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty oraz na pozostałych załącznikach 
należy zamieścić wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. 

 
7. Oferta należy sporządzić w języku polskim w formatach danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, 

(Zamawiający zaleca: pdf, doc, docx) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
 
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub 
podpisu osobistego. 

 
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
11. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder  
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania) W kolejnym kroku Wykonawca na stronie 
miniPortal.uzp.gov.pl. zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę . 

 
12. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAPi udostępnionego na miniPor-talu. Formularz 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP 
 i adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  
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z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
 z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnej na ePUAP 
 i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

 
15. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePAUP. Ten numer należy zapisać 
 i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

 
16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
 
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z 

wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie –zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji 
ofertowej, a także do podpisania umowy. 

 
 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
1. W formularzu oferty należy podać cenę brutto kompleksowego wykonania zamówienia. Cena 

ta musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać 
cały zakres przedmiotu zamówienia. 

 
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 

Cena podana na formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu Zamówienia. 

 
3. Wykonawca określi cenę oferty (zawierającą należny podatek VAT — należy wskazać jego 

wysokość w %) w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg 
załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Cena oferty brutto musi być podana w 
PLN cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną 
słownie, Zamawiający przyjmie za cenę oferty cenę podaną słownie. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
 
5. Cena oferty może być tylko jedna. 
 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 
 
7. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu 

jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

 
8. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia 

wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym 
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Cena musi też 
uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy 

podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego 
podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku 
wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem 
aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku 
podatkowego) 
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10. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
11. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
 
12. Zamawiający poprawi w ofercie: 
 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca 
w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art.223 ust. 
2 pkt 3; jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

17.06.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ, nie powoduje 

utraty wadium. 
 
6. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2022r. do 

godz. 11:00. 
 
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 18 maja 2022 r. o 

godz. 11:15. 
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5. Otwarcie ofert następuje za pomocą miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert. 
 
6. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. 
 
7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o: 
 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte. 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
9. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

Zamawiający w informacji, o której mowa w ust. 8 podana cenę napisaną słownie. 
 
10. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

 
11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
 
 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

  Nazwa kryterium Waga 
  Cena (C) 60% 
  Okres gwarancji i rękojmi 40% 
  na zabudowę (G)  

1.1. Kryterium: „cena” (C)  

 

     
 

 
 

C = (C m / C b) x 100 pkt x 60% 
 

gdzie: C m – najniższa ofertowa cena brutto 
 

C b – cena ofertowa brutto badanej oferty 
 
1.2. Kryterium: „okres gwarancji i rękojmi na zabudowę” (G) 

 
 
G = (G b / G max) x 100 pkt x 40% 

 
gdzie: G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji w badanej ofercie 

 
Gmax – najdłuższy okres udzielonej gwarancji w złożonych ofertach 

 
1) Zamawiający ustala: 

 
− minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji to 24 miesiące, 

licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru; 
 

− maksymalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji to 60 miesięcy, 
licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru. 

 
2) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając 

ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na zabudowę”, będzie traktował taki zapis 
tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie 
wprowadzony termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy, licząc od 
dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez 
Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 



str. 19 
 

 
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty bądź 

zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 24 miesiące , Zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
4) Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach. 

 
 
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru: 

 
P=C+G 

 
gdzie: 

 
P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cen”, 

 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”, 

 
 

3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów, czyli oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do 
dwóch miejsc po przecinku). 

 
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
 

5. 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 wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 
 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

 
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 9, zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria oceny ofert. 

 
4. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 
 

5. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 
załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 
oferty. 

 
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp.) 

 
8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 

 
 pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty 

dokumentów; 
 w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum) – umowę regulującą współpracę tych Wykonawców; 


 w przypadku gdy Wykonawca jest spółką cywilną – stosowną umowę spółki cywilnej; 


 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
 Zamawiający  nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
 
 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 
JEJ ZMIANY  

 
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  
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XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  
 
 
 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.  

 
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

 
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

 
Załącznik nr 1a – Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów 

technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia, 
 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy, 
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku 

 
podstaw do wykluczenia zgodnie z art.125 ust.1 ustawy Pzp, 

 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 
 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
 

Załącznik nr 6 –Oświadczenie wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 
 

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, 
 

Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw, 
 

Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


