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Nr postępowania: ZP.271.7.2022 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP:658-187-20-63 

 

SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – 

dalej ustawy PZP na dostawy w zakresie zadania pn: 

 

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków” 

 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków

 komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  za pośrednictwem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

Nr ogłoszenia TED: 2022/S 094-258915 

Identyfikator postępowania (miniPortal):     ca1e2915-83c9-4a46-b339-272062e9e902 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

        Wójt Gminy Fałków  

         Henryk Konieczny 

 

 

Fałków, maj 2022r 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający:  

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

NIP: 658-187-20-63, Regon: 590648066 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip.falkow.pl/ 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajdująca się na platformie ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal  – adres skrytki: /k9684bpfuk/SkrytkaESP 

Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania:  przetargi@falkow.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia http://www.bip.falkow.pl/index.php?id=200l  

Rodzaj zamawiającego: Jednostka Samorządu Terytorialnego          

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy 

Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2) Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, SWZ lub specyfikacją. 

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp. 

4) Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

 

3. Wykonawcy/podwykonawcy 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań przedmiotowego zamówienia. 

http://www.bip.falkow.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://poczta.wp.pl/w/
http://www.rehabilitacjascr.pl/index.php?option=com_govarticle&view=category&id=18&Itemid=125&lang=pl
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane. Wykonawca jest 

również zobowiązany wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 1a do SWZ): części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już 

znane. 

Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, o których mowa w 

ww art. 5k, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

 

4. Komunikacja w postępowaniu 
 

l. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

- ePUAPu pod adresem: Urząd Gminy w Fałkowie (/k9684bpfuk/SkrytkaESP); 

- poczty elektroniczne w sprawie zamówień publicznych: przetargi@falkow.pl 

 

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub  ID postępowania (numer 

identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal); numerem referencyjnym postępowania 

można posługiwać się przy wyminę korespondencji drogą mailową 
                                                   

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji), 

2) drogą elektroniczną na adres:  przetargi@falkow.pl  przy czym ten sposób komunikacji 
nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą 
(wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 1). 

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 przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).  
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i 
organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany 
jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca 
ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady 
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB 
(dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 
może być szyfrowana. 

https://poczta.wp.pl/w/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
http://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
(dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal), jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (przy czym ten sposób 
komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą) za 
pomocą poczty elektronicznej, na adres email  przetargi@falkow.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 roku „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 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). 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie np. adresu poczty elektronicznej. 

1 1 . Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ   

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. 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. 

 

6. Podział zamówienia na części 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter przedmiotu 

zamówienia, stanowiący spójną technicznie i technologicznie całość. 

 

7. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 

Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej 

SWZ. 

 

8. Katalogi elektroniczne 
 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

9. Umowa ramowa 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

 

10. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp.  

 

https://poczta.wp.pl/w/
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11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

12. Rozliczenia w walutach obcych 
 

1) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Unieważnienie postępowania 
 

1) Zamawiający unieważni postepowanie na podstawie art. 255 ustawy Pzp 

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1) Środki ochrony prawnej przysługują 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 Pzp. 

2) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 

mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 515 ustawy Pzp.  

4) Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy Pzp. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w sposób i formie określonej w art. 507 i 508 ustawy Pzp. 

6) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

7) W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

17. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.) 

– tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z ww. 

rozporządzeniem oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 
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Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 

wniesienie. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

Udostępnianie protokołu postępowania i załączników do tego protokołu, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o 

których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od 

osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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 „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-

260 Fałków 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z 

dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej 

dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

obowiązywania umowy. 
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w 

związku z przepisami PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 

służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 

protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 
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17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

Rozdział II - Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 

i odbioru określają: 

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1   

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 

SWZ. 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 

minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 

skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp. 

1) Nomenklatura wg CPV: 

Główny przedmiot: 34121000-1 – Autobusy i autokary 

2) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 

3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych  

i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych 

znaków towarowych.  

4) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia  do  norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa                    

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 

5) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych  

i prawnych, dobrej jakości, kompletny gotowy do użytkowania, dopuszczony do obrotu, zapakowany 

w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, 

określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.  

 

2. Rozwiązania równoważne  
 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, 

wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

stosunku pracy 
 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 

 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
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Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że 

oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki 

dowodowe: 

a) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych 

wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zakresie oferowanych zadań. Zaleca się, aby na 

dostarczanych materiałach informacyjnych zaznaczać fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie 

określonego wymogu. Dopuszcza się złożenie materiałów w języku angielskim. 

Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiającego podpisany przez wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma 

za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie. 

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane 

świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.  

 

6. Termin wykonania zamówienia  
 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 12 miesięcy dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ustawy Pzp. 

 

8. Podstawy wykluczenia 
 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 

1.1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9                 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-46
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1.1; 

1.3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

1.5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawca może zostać́ wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w: 

a) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 

b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie. 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w pkt 3 

lit. a) Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu 

„Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.   

Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa 

powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. 

4) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. 

 

9. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych 

 

9.1 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 
 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 
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2) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II ust. 7 i 8 SWZ. 

Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – 

dalej: JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale 

II ust. 9 pkt 2 SWZ. 

3) Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

4) JEDZ sporządza odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podwykonawca. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III 

(podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

podwykonawca. 
 

5) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem: 

- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/ 

lub 

- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 
 

6) Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  

 

7) Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ 

(załącznik nr 4 do SWZ), w formacie pliku XML, który zamieścił na Platformie. Formularz JEDZ, 

wstępnie przygotowany przez zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. 

W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego 

formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie 

stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy 

wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po 

zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także 

opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. 

 

W zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w Rozdziale II, Dział 8  pkt 3 lit.a) SWZ, 

Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu „Podstawy 

wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.   
 

8) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

b)  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; 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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c)  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, 

− 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. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli 

uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

9) Informacje na temat składania JEDZ poprzez Platformę znajdują się w instrukcji dostępnej na 

Platformie zakupowej. 

10) Do oferty wykonawca załącza również: 

a) Pełnomocnictwo   

• 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.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z 

treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

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 wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub 

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 

notariusza. 

b) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II ust. 5  

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z 

opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów 

technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zakresie oferowanych zadań w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym 

dokumencie. 

Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiającego podpisany przez wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie 

parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie. 
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c) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty 

wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 
 

Wymagana forma: 

Wykaz musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z 

jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie. 

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane 

w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub 

innym dokumencie. 

 

9.2 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 

dowodowych:  
 

1.1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów. 
 

1.2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

1.2.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a)  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
 

1.2.2) 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 i 1086), 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. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
 

1.2.3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
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d)  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ. 
 

2)  Forma sporządzenia i przekazywania dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale musi być 

zgodna z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2020 poz. 2452), w tym w szczególności: 

2.1) Wykonawcy składają środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 

2.2) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których 

mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. 
 

3)  Informacje dotyczące wykonawcy zagranicznego 

3.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.2.1 SWZ – 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o 

którym mowa w pkt 1.2.1 SWZ; 

3.2) Dokument, o którym mowa w pkt 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. 

3.3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 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. Przepis 

ust. 2 stosuje się. 
 

4) Uprawnienia zamawiającego 

4.1) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.2)  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a)  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, o ile wykonawca wskazał w 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

4.3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

aktualność. 
 

10. Wymagania dotyczące wadium 
 

11) Zamawiający nie wymaga wadium. 
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11. Sposób przygotowania ofert 

 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert: 
 

a) Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści 

niniejszej SWZ. 

b) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. 

c) Ofertę należy sporządzić w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

e) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w 

rozdziale II ust. 9 SWZ. 

f) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w 

przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy. 

1) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za  pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), 

g) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

h) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1) Łączna cena oferty musi być podana oddzielnie dla każdego zadania liczbowo i słownie  

w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym 

załącznik nr 1a do SWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość 

ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem pkt 4 i 

5. 

Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto oferty wykazaną w ofercie dla każdego zadania 

oddzielnie – dla porównania ofert. 

2) Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z 

realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 

zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

3) W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – 

prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne 

ubezpieczenie w czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, 

nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny. 

4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 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. Powyższe dotyczy również 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

5) Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 

obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział III - Informacje o przebiegu postępowania 

 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

- ePUAPu pod adresem: Urząd Gminy w Fałkowie (/k9684bpfuk/SkrytkaESP); 

- poczty elektroniczne w sprawie zamówień publicznych: przetargi@falkow.pl 

 
2.Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania (numer 
identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal) numerem postępowania można 
posługiwać się przy wymianie korespondencji drogą mailową: 
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji), 
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@falkow.pl  przy czym ten sposób komunikacji nie 

jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających 
szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 1). 

3) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami: 

      - Paweł Pękala tel. 607-524-210, e-mail: przetargi@falkow.pl 

4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ: 

a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w lit. a), przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

c) W przypadku  gdy wniosek o wyjaśnienie  treści SWZ nie  wpłynął  w terminie, o którym mowa  

w lit. a), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w lit. b) nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku  o wyjaśnienie  treści SWZ. 

5) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

2. Sposób oraz termin składania ofert 
 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2022 r. do godz. 10.00 
 

2) Sposób składania ofert: 

a) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami  za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), 

 

b) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy, tj. osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

c) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

d) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Z komentarzem [JS1]: Wstawić datę  

https://poczta.wp.pl/w/
https://poczta.wp.pl/w/
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca  

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenie z wykazaniem 

jego podstawy wykonawca załącza do oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

 

e) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) 

niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

3. Termin otwarcia ofert 
 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2022 r. o godz. 10.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 

miniPortalu  ofert. 

2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

5) Informację  o zmianie terminu otwarcia ofert  zamawiający opublikuje na stronie prowadzonego 

postępowania. 

 

4. Termin związania ofertą 
 

1) Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                                                        

tj. do dnia 14.09.2022 r. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) 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 60 dni. 

Z komentarzem [JS2]: Wstawić datę  

Z komentarzem [JS3]: Wstawić datę  
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4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3), wymaga złożenia przez 

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

 

5. 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 

i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt; 

2) Okres gwarancji mechanicznej – waga kryterium 10 pkt. 

3) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą  – waga kryterium 10 pkt. 

4) Okres gwarancji na perforację nadwozia  – waga kryterium 20 pkt. 

Razem: 100pkt 

 

2. Do obliczenia ilości punktów za kryterium stosowane będą niżej podane wzory: 

1) Dla kryterium „Cena” – 60,00 pkt: 

𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭ó𝐰 =
𝑵𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒐ś𝒓ó𝒅 𝒛ł𝒐ż𝒐𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕 

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
 𝒙 𝟔𝟎 𝒑𝒌𝒕 

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma 

Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru. 

2) Dla kryterium „Okres gwarancji mechanicznej” – 10,00 pkt. Wykonawca w kryterium 

deklaruje okres gwarancji na silnik i zespół napędowy (sprzęgło, skrzynia biegów, wał napędowy, 

półosie napędowe) oferowanego pojazdu, przy założeniu, że roczny przebieg pojazdu nie 

przekroczy 50.000 km.  

 

Sposób przyznania punktacji będzie miał miejsce według następujących zasad: 

a) W przypadku, gdy wykonawca w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SWZ) 

zaoferuje: 

- Okres gwarancji mechanicznej wynoszący 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0,00 pkt, 

- Okres gwarancji mechanicznej wynoszący 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 5,00 pkt, 

- Okres gwarancji mechanicznej wynoszący 48 miesiące i więcej – wykonawca otrzyma 10,00 pkt, 

 

b) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób 

odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 

okres wynoszący 2 lata (24miesiące) i otrzyma wówczas 0,00 pkt. 

c) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesiące). W przypadku, 

gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata (24 miesięcy), oferta 

wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP 

d) Maksymalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego - 4 lata (48 m-cy). Oferty w 

których zostanie wskazany okres gwarancji 4 lat (48 miesięcy) lub dłuższy otrzymają 10 

punktów. 

e). Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zmawiającego na 

podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – załącznik nr 1a 

do niniejszej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty 

oferowany okres gwarancji. 
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3) Dla kryterium „Okres gwarancji na powłokę lakierniczą ” – 10,00 pkt. Wykonawca w 

kryterium deklaruje okres gwarancji na powłokę lakierniczą oferowanego pojazdu bez limitu 

kilometrów 

Sposób przyznania punktacji będzie miał miejsce według następujących zasad: 

a) W przypadku, gdy wykonawca w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SWZ) 

zaoferuje: 

- Okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynoszący 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0,00 pkt, 

- Okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynoszący 30 miesięcy – wykonawca otrzyma 5,00 pkt, 

- Okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynoszący 36 miesiące i więcej – wykonawca otrzyma 

10,00pkt 

 

b) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób 

odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres 

wynoszący 2 lata (24miesiące) i otrzyma wówczas 0,00 pkt. 

c) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesiące). W przypadku, gdy 

wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata (24 miesięcy), oferta wykonawcy 

będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP 

d) Maksymalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego - 3 lata (36 m-cy). Oferty w 

których zostanie wskazany okres gwarancji 3 lat (36 miesięcy) lub dłuższy otrzymają 10 punktów. 

e). Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 3 zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie 

informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – załącznik nr 1a do niniejszej 

SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres 

gwarancji. 

 

4) Dla kryterium „Okres gwarancji na perforację nadwozia” – 20,00 pkt. Wykonawca w 

kryterium deklaruje okres gwarancji na perforację nadwozia oferowanego pojazdu  bez limitu 

kilometrów 

Sposób przyznania punktacji będzie miał miejsce według następujących zasad: 

a) W przypadku, gdy wykonawca w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SWZ) 

zaoferuje: 

- Okres gwarancji na perforację nadwozia wynoszący 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0,00 pkt, 

- Okres gwarancji na perforację nadwozia wynoszący 48 miesięcy – wykonawca otrzyma 5,00 pkt, 

- Okres gwarancji na perforację nadwozia wynoszący 72 miesiące – wykonawca otrzyma 10,00 pkt, 

- Okres gwarancji na perforację nadwozia wynoszący 96 miesięcy – wykonawca otrzyma 15,00 pkt, 

- Okres gwarancji na perforację nadwozia wynoszący 120 miesięcy i więcej – wykonawca otrzyma 

20,00pkt 

b) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób 

odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres 

wynoszący 2 lata (24miesiące) i otrzyma wówczas 0,00 pkt. 

c) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesiące). W przypadku, gdy 

wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata (24 miesięcy), oferta wykonawcy 

będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP 

d) Maksymalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego - 10 lat (120 m-cy). Oferty w 

których zostanie wskazany okres gwarancji 10 lat (120 miesięcy) lub dłuższy otrzymają 20,00 

punktów. 
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e). Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 4 zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie 

informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – załącznik nr 1a do niniejszej 

SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres 

gwarancji. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

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

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 
 

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na 

wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego jego oferta zostanie odrzucona, 

zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny 

ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do 

złożenia stosownych dokumentów. 
 

Łączna liczba punktów za ofertę = suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert  
 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani  do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

dokumentach zamówienia. 

6. 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. 

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

ofertę z najniższą ceną. 

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 6, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 

SWZ.  

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

Zmawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę. 

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

4) 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 

3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 

umowy na wezwanie zamawiającego. 

6) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 

z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia.   

7) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 

zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy  

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ 

postępowanie. 

9) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie dokonanie aktualizacji 

weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w Dziale II, rozdział 8,. pkt 3 
 

Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 2a  do SWZ – oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji, 

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) 

Załącznik nr 4 do SWZ – formularz edytowalny JEDZ 

 

 Zatwierdzam 
                                                                        Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków                                                                                                       
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