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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Gmina Wałcz 

 ul. Dąbrowskiego 8 

 78-600 Wałcz 

https://www.gminawalcz.pl 

II. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Urząd Gminy Wałcz 

ul. Dąbrowskiego 8 

78-600 Wałcz 

Telefon:  67 258 02 41 

Fax.:   67 258 02 41 

NIP:  765-16-02-689 

Adres e-mail prowadzonego postępowania: zamowienia@gminawalcz.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELE-

NIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego 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.), dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 j.t.), dalej „PZP” , Zamawiający informuje, 

że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz – Urząd Gminy Wałcz w Wałczu. 

2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: z.klocek@gminawalcz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu związanym z 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej  

Gminy Wałcz”  nr postępowania GK.ZP.271.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadze-

nia negocjacji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-

mentacja postępowania  w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie  przede wszystkim 

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-

wych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów zakładowych, chyba ze przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wy-

mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-

wany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, 

o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na podstawie  art. 75 ustawy Pzp  może żądać 

od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu spre-

cyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania p udzielenie zamówienia; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  z zastrzeżeniem przepi-

sów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp; 

- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz 

art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy 

uznają Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przepro-

wadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz.U.2022.1710 j.t.) - zwanej dalej także „Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”, mają za-

stosowanie przepisów ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej, 

6.  Zamawiający nie przewiduje obowiązku sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia, ani zwołania zebrania Wykonawców. 

7. Zamawiający nie zastrzega  zamówienia wyłącznie dla Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie prze-

widuje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 



9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą będzie  prowadzone w złotych polskich (PLN). 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

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

15. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia  osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgod-

nie z art. 60 i 121 ustawy Pzp 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy 

Pzp. 

17. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych oraz dołączenia kata-

logów elektronicznych do oferty o których mowa w art. 93  ustawy Pzp. 

18. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach o których mowa w 

art. 95 ustawy Pzp – nie dotyczy. 

19. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie przedmiotu zamówienia, po zmaterializowaniu się 

przesłanek zawartych w art. 255 pkt 1-7 ustawy Pzp. 

VI. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ 

NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z możliwością negocjacji. 

VII.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowego samochodu dla Straży Gminnej Gminy Wałcz. Pojazd służyć 

będzie strażnikom Straży Gminnej Gminy Wałcz w trakcie realizacji zadań i czynności służbowych podejmo-

wanych na terenie Gminy Wałcz. 

2. Pojazd  będący przedmiotem zamówienia musi być: fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy, wolny 

od wad fizycznych i prawnych.  Szczegółowy opis samochodu, stanowiący przedmiot umowy zawiera Opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7. 

3. Samochód, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, musi spełniać wymagania pojazdu dopusz-

czonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu Prawa Drogo-

wego, wszelkie wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 7 do Specyfikacji warunków zamówie-

nia oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami CE. 

4. Oferowany samochód musi być nowy  - za nowy uznaje się pojazd nieużywany i wyprodukowany w roku 

2023. 

5. Samochód musi spełniać aktualne  wymagania dotyczące emisji hałasu i czystości spalin podane w normie 

EURO 6. 



6. Pojazd musi bezwzględnie posiadać  wyciąg ze Świadectwa Homologacji wraz z niezbędnymi załącznikami 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności  na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 

1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2022 r. poz. 988) lub świadectwo zgodności WE, o którym mowa w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009r. Zastępującym załącznik IX do dyrektywy 

2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy homologacji pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dy-

rektywy ramowej” ) Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009 z późn. zm. Wymagany dokument musi zostać dołączony 

w terminie nie późniejszym niż w dacie zawiadomienia Zamawiającego o dostarczeniu przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że objęty przedmiotem zamówienia samochód będzie posiadał aktualne na dzień 

rejestracji pojazdu: homologację, certyfikaty, atesty, będzie oznakowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.  zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodne z obowiązują-

cymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza rejestracji dwuetapowej. 

8. W przypadku gdy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę  dokumentów odmówiono rejestracji po-

jazdu i dopuszczenia pojazdu do  ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem pojazdu do obowiązu-

jących norm i wymagań ponosi Wykonawca. 

9. Parametry techniczno-eksploatacyjne i jakości dostarczonego pojazdu, zespołów i podzespołów muszą od-

powiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 

10. Wykonawca przed odbiorem samochodu udzieli instruktażu w zakresie zasad prowadzenia obsługi dostar-

czonego pojazdu dla minimum dwóch kierowców. 

11. Warunki serwisu i gwarancji: 

11.1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego w 

odległości nie większej niż 50 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego lub  serwisu mobilnego zapew-

niający serwis z czasem reakcji nie dłużej niż 72 godziny od otrzymania zgłoszenia usterki. 

11.2. Wymagania dotyczące gwarancji: 

11.2.1. Gwarancja mechaniczna na silnik, wszystkie podzespoły elektryczne, mechaniczne  - minimum 24 mie-

siące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag lub 100 000 km. 

11.2.2. Gwarancję na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdaw-

czo-odbiorczego bez limitu kilometrów. 

11.2.3. Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdaw-

czo-odbiorczego bez limitu kilometrów. 

11.3. Okresy gwarancji udzielone przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielo-

nemu przez Wykonawcę. 

11.4. Wszystkie karty i warunki gwarancji zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przed-

miotu zamówienia 

11.5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, zobowiązany bę-

dzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 10 od dnia przyjęcia zgłoszenia. 



11.6. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji pownosi Wykonawca. 

11.7. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę usterek, nie wynikających z naturalnego procesu zużycia przed-

miotu umowy oraz nie powstałe z niewłaściwego używania przez Zamawiającego (wraz z ewentualnym trans-

portem, dojazdami, robocizną, wymianą części wyłącznie na fabrycznie nowe). 

11.8. Zamawiający jako naprawę rozumie się wykonanie wszelkich czynności, które przywrócą pierwotną 

funkcjonalność sprzętu – pojazdu. 

11.9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji jakości. 

11.10. Na czas naprawy gwarancyjnej pojazdu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wyko-

nawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wy-

konawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku  napraw przekraczających 14 dni li-

czonych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

11.11. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyj-

nych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. 

12. Samochód musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdów z produkcji jed-

nostkowej i takich, których parametry zostały zmienione pod kątem spełniania wymagań niniejszego postę-

powania. 

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz przedmiotem zamówienia aktualny certyfikat CE, instrukcji 

obsługi w języku polskim oraz katalogu części zamiennych na oferowany sprzęt, kartę gwarancyjną, zestaw 

kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy oraz inne niezbędne dokumenty i certyfikaty. 

14. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta pojazdów na terenie Polski, co powi-

nien poświadczyć odpowiednim dokumentem, w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia w trakcie odbioru pojazdu,  

bezpłatnego szkolenia w zakresu obsługi podstawowej dla przedstawicieli Zamawiającego, tj. wyznaczonych 

przez Zamawiającego osób. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z 

adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron i podpisany przez obie strony. 

16. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany z siedziby (salonu) Wykonawcy w dniu wskazanym przez Wyko-

nawcę przez osoby upoważnione przez kierownika Zamawiającego. 

17. Wykonawcy zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiający dzień i godzinę odbioru przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem godzin pracy Zamawiającego. 

18. Zaoferowany przez Wykonawcę towar, który będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia uznaje 

się za brakujący. 

19. Jeżeli  podczas odbioru  pojazdu, osoba upoważniona do tej czynności stwierdzeni, że Wykonawca zaofe-

rował samochód uszkodzony, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu następnym (roboczym) 

na własny koszt sprawnego pojazdu do siedziby Zamawiającego. 



20. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sta-

nowią 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. 

21. Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe 

zastosowanych rozwiązań równoważnych nie mogą być gorsze niż wskazane w SWZ. 

22. W sytuacji, w której w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, parametry lub pocho-

dzenia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produktu lub usługi dostarczone przez konkretnego 

Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco zrozumiały 

i precyzyjny sposób. W takich przypadkach, ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces należy każdorazowo odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

23. W przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 

europejskich norm technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisanym. 

24. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt  i urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi 

parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej  dołączonej do oferty. 

25. Samochód musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdów z produkcji jed-

nostkowej i takich, których parametry zostały zmienione pod kątem spełniania wymagań niniejszego postę-

powania. 

26. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

CPV:  34114000-3 – pojazdy specjalne 

27. Rodzaj zamówienia: dostawa 

VIII. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

1. Zamawiający nie dokonuje podziału na części i tym samy nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ dostawa samochodu jest przedmiotem 

niepodzielnym z uwagi na trudności techniczne, nadmierne koszty wykonania zamówienia jak również po-

trzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mo-

głoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia – 225 dni od podpisania umowy.  

2. Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy samochodu winien być zrealizowany w terminie zgodnym ze 

złożoną ofertą (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert). 



2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania umowy pomiędzy Zamawiają-

cym a Wykonawcą. 

3. Datą zrealizowaną przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy samochodu będzie data protokolarnego 

odbioru końcowego, podpisanego przez wyznaczone Strony umowy. 

X.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ POD-

STAWACH WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia  może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 

4) , 5), 7) ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022r. Poz. 835).  W postępowaniu mają także zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Unii Euro-

pejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczą-

cego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

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 a 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 medycz-

nych (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 ukry-

wania 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 po-

pełnienie 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 oszu-

stwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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, 

- z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

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 - z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uisz-

czeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpo-

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

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej sa-

mej 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 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie - z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w  innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z  podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury – z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szcze-

gólności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania  lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub niena-

leżycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie  wykazać za pomocą  stosownych dowodów; 

9) który z przyczyn leżących po jego stornie, w znacznym  stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 

w sprawie  zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło  do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10)  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 w 

postaci wykluczenia z postępowania. 



11) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu pra-

niu pieniędzy  praz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) 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 zastosowani środka w postaci wyklu-

czenia z postępowania. 

12)  którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-

chunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2015 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w roz-

porządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominu-

jącą od dnia 24 lutego 2022r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz-

strzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z postępowania. 

3. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczący: 

3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku. 

3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada 

3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada 

3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek, jeżeli Wykonawca posiada  wymagane 

zdolności techniczne i zawodowe  zapewniające należyte wykonanie zamówieni, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie wykonał należycie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego  

o  parametrach zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zama-

wiający dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno-

ści, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodar-

cze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Samooczyszczenie. 

4.1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust.1  pkt. 4), 5), 7) ustawy Pzp, 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni  Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące prze-

słanki: 

1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 



2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawi-

dłowym postępowaniem  oraz spowodowanymi przez nie szkodami aktywnie współpracując odpowiednio 

z właściwymi organami, w ty organami ścigania lub Zamawiającym; 

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym prze-

stępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu  postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwa wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 

Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych re-

gulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie prze-

pisów, wewnętrznych regulacji i standardów. 

4.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetel-

ności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, 

wyklucza Wykonawcę. 

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE OŚWIADCZE-

NIA I DOKUMENTY 

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1.1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym ter-

minie  - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oferty następujących środków dowodowych: 

1.1.1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdze-

nie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1.1.1.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków  dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych  i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

1.1.1.2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności  do grupy 

kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z  innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wyko-

nawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 4 do SWZ. 

Składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.1.2. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwier-

dzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

1.1.2.1. Wykaz dostaw – Zamawiający żąda wykazu dostaw zawierającego  co najmniej jednego fabrycznie 

nowego samochodu   specjalnego  o  parametrach zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości co naj-

mniej 120 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy  zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną 

będą spełniać go łącznie. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. 

W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. 

3. INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

3.1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą: 

3.1.1. formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego wraz z tabelą zgodności przed-
miotu zamówienia.   

3.1.2. pełnomocnictwo lub inne dokumenty  potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: 
Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania 
nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG); 

3.1.3. Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące: 

a) o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według  wzoru  udostępnionego przez Zama-
wiającego. Informacje zawarte  wyżej wymienionym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wy-
konawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia; 

b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. 
Informacje  zawarte w wyżej wymienionym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzeni, że Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełno-
mocnik Wykonawców. 



3.1.4. Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru udo-
stępnionego przez Zamawiającego. 

Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 
zamówienia. 

3.1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może 
być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując za-
mówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu wraz z oświadczeniem podmiotu udo-
stępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru przeka-
zanego przez zamawiającego; 
Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotu udostępniającego zasoby. 

Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu 
udostępniającego zasoby. 

3.2. Odrębne oświadczenie składają podwykonawcy, których Wykonawca wskazuje w części powierzonego 
zamówienia oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane. 

3.3. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, składane wraz z ofertą muszą zostać złożone na Plat-
formie Zakupowej w specjalnie do tego przygotowanej sekcji. 

3.4. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnica przedsiębiorstwa uzasadnienie (w postaci do-
wodów mających postać, np. wyciągu umów z kontrahentami zawierających postanowienia o zachowaniu 
określonych okoliczności w poufności) należy załączyć do oferty wczytując odrębny plik. 

3.5. W sytuacji,  gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębior-
stwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 
3.6. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane  

wraz z ofertą składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  (tj. przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu 

zaufanego lub  podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobi-

stym). 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘ-

DZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I OR-

GANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1.1. W sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia: Urszula Aramowicz – Inspektor ds. zamó-

wień publicznych oraz ewidencji mienia komunalnego, tel. 67 258 02 41 w. 38 

1.2. W sprawach merytorycznych:    Tomasz Skonieczny komendant Straży Gminnej ,tel. 698 195 978 

1.3. W sprawach dotyczących obsługi informatycznej: Rafał Falkowski – informatyk , tel. 67 258 02 41 w. 28 

2. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawia-

jącym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

są w formie elektronicznej  za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Za-

mawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 



się datę ich przesłania za pośrednictwem platforazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość 

do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, ze wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem plat-

formazakupowa.pl. Informacje dotyczą odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzenia komunikatów i wiadomości bezpo-

średnio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec 

awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie spo-

sobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U.20201261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformaza-

kupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB  Ram, procesor Intel IV 2 GHZ 

lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10 4, Linux, lub ich now-

sze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 

0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a)  akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa. Określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuję się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej: https://platformazaku-

powa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania 

z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty  przed 

upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową  i nie będzie brana pod uwagę w przed-

miotowym postepowaniu ponieważ nie został spełniony warunek  narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 



8 . Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycząca w szczególności logo-

wania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz   innych czynności podejmowanych 

w niniejszym postepowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyko-

nawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Zalecenia Zamawiającego dotyczące formatów plików wykorzystywanych przez Wykonawców: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie  formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskaza-

niem na .pdf. 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: 

 a) .zip 

 b) .7z 

3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują .rar. .gif .bmp .num-

bers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wy-

nosi  max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do skła-

dania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacje podpisu, Zamawiający 

zaleca w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę  na format .pdf i opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Plik w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. Osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików. 

8) Zamawiający zaleca , aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidło-

wego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem  formula-

rza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówie-

nia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

13) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skom-

presowanych plików. 

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwa-

lifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co  równoważne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty w postępowaniu. 



10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

11. Zamawiający jest obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie  później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zama-

wiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca się z prośbą 

o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminy składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedni wyja-

śnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt.11. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana  stanie się częścią Specyfikacji Warunków Zamówie-

nia i  zamieszczona będzie  na platformie. 

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu jest nie-

zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i taką informację zamieści na platformie. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPO-

SÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ, W TYM PRZYPADKU ZAISTNIENIA JED-

NEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP 

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania oferta wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ter-
minu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin 
związania oferta upływa w dniu 18.04.2023 r. 

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania oferta określonym w SWZ. 

3. Jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wy-
konawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, zgody na wybór jego oferty. 

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego ofert została najwyżej oceniona, chyba że zacho-
dzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pi-

semnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 



XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta, składana w niniejszym postępowaniu, jest zobowiązaniem Wykonawcy do zgodnego z oczekiwa-

niami Zamawiającego, wyrażonymi w SWZ, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego, wykonania za-

mówienia, za określoną w formularzu ofertowym cenę. 

2. Na ofertę składają się: oświadczenia Wykonawcy co do spełnienia na rzecz Zamawiającego określonego w 

niniejszej SWZ świadczenia , w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę oraz wszystkie pozostałe wyma-

gane dokumenty i oświadczenia. 

3. Treści złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

5. Zamawiający udostępnia wzór formularza ofertowego do wykorzystania przez Wykonawców. Wykonawcy 

mogą go nie wykorzystać i sporządzić ofertę  na własnym formularzu, pod warunkiem, że jego treść odpowia-

dać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SWZ oraz warunkom określonym w ustawie pzp. 

Wykonawcy mogą dowolnie modyfikować wzór formularza ofertowego, oraz dostosowywać go do wszelkich 

zmian i modyfikacji, które ewentualnie nastąpią w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Zło-

żenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz 

z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie  elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego, 

lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym). 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie podmiotowych środków dowodo-

wych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane 

zapisami SWZ składa się formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub 

w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego, lub podpisane przy 

pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym). 

9. Informacje na temat tzw. podpisów osobistych i podpisów zaufanych znajdują się pod linkiem: https://plat-

formazakupowa.plstrona/45-instrukcje. 

10. Sposób sporządzania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 postę-

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 



i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków  dowodowych oraz innych doku-

mentów lub oświadczeń, jakich może  żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

11. Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://platformazaku-

powa.plstrona/45-instrukcje. 

12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzia-

nym na jej złożenie w przypadku  siły wyższej , jak np. awaria Internetu, problemy techniczne, związane z 

brakiem np. aktualnej przeglądarki. 

13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentu-

alna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofania oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie 

plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się na Platformę 

zakupową i postępuje zgodnie z instrukcją, udostępnioną pod linkiem: https://platformazaku-

powa.plstrona/45-instrukcje. 

14. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie  oferty  w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania 
z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upły-
wem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Tak 
złożona oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy sporządzone w języku obcym, są składana wraz z tłumaczeniem na język polski. 

17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 16  kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to wy-
raźnie zastrzec wraz z przekazaniem takich informacji i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wska-
zane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 
3  ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ustawy Pzp złożona oferta wraz z załączni-
kami jest jawna i podlega udostępnieniu od chwili jej otwarcia, przy czym nie udostępnia się informacji, które 
mają charakter poufny. 

19.  Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczegól-
ności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca powinien więc wykazać, iż są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsię-
biorstwa  lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zesta-
wieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem in-
formacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony  do korzystania z informacji lub rozpo-
rządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich  w poufności. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje  stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
 
20. Wszystkie 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 w nazwie pliku „załącznik sta-
nowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta osobnych 
plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający infor-
muje, iż w oparciu o zapisy  pkt. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci 
elektronicznej  oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku 
archiwum w postaci RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego 
złożenie za pomocą Platformy. 

21.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane  jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidło-

wego wykorzystania przez Wykonawcę Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. 

 

XVII. INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ POD-

MIOTÓW) 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub 
inną formę prawną. 

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną  ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postepo-
waniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, 
podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów 
osobistych z warstwą elektroniczną ( tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych 
czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać zło-
żone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

4. Zamawiający w toku prowadzonego postepowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełno-
mocnika Wykonawców występujących wspólnie. 

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) Wykonawcy wspólnie składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowy konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem rea-
lizacje przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności  za realizacje zamówienia, 

b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz 
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wyklucze-
nia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie wobec powyższego  wszystkie oświadczenia i dokumenty 
w zakresie podstaw wykluczenia wymagane w postepowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspól-
nie  występujących. 



6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli 
wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie  do realizacji danego zamówienia oraz kwalifi-
kacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału X ust. 3.4 niniejszej SWZ. 

7. Korzystanie  z podmiotów udostępniających zasoby: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu polegać na zdolno-
ściach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru praw-
nego łączącego go z nimi stosunków prawnych, 

b) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuacje pod-
miotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdol-
nościach tych podmiotów, 

c) w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą pole-
gać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie pod-

miotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

XVIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w 

tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). przypadku gdy Wykonawca 

nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” 

lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawia-

jący uzna, iż zamówienie zostanie wykonane  siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy, dane kontaktowe  oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty bu-

dowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na te-

mat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowla-

nych lub usług. 

4. Realizacja części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prawidłową realizację  przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zama-

wiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników. Zamawiający 

ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy  każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, 

który przez swoje zachowanie lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszech-

nie obowiązujących przepisów prawa. 



5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się, na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-

niu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wyko-

nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

XIX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz do dnia 

20.03.2023 r. do godziny 8:00. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu 20.03.2023 r. o godzi-

nie 8:30. 

3. Otwarcie następuje za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. 

5.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego  systemu, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postę-

powania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postę-

powania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępo-

wania informacje o: 

1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komuni-

katy”. 

XX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w wypełnionym formularzu oferty stanowiącym za-

łącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena (cena ofertowa) musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 

wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3. Cena ofertowa określona w formularzu winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cena ofertowa określona w formularzu winna być wyrażona w wartości netto oraz brutto. 

5. Cenę netto oraz brutto należy podać cyfrowo i słownie. 



6. Cena musi być zgodna z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 

2019 r., poz. 178 t.j.) i być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy PZP, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do 

postania u Zamawiającego obowiązku podatkowego z godnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla 

celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek: 

7.1. Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

7.2. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do po-

wstania obowiązku podatkowego. 

7.3. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku. 

7.4. Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zasto-

sowanie. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca będzie prowadzone w walucie PLN. 

XXI. BADANIE OFERT, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPO-

SOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami oceny 

ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnienie kryteriów w następujących sposób. 

Cena - C 

Wartość punktowa jest obliczona wg wzoru: 

Cena najniższa  

--------------------------------------- x 60 

    Cena oferty ocenianej 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60 punktów 

60,00 

Skrócenie terminu rea-

lizacji zamówienia - T 

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane, zgodnie z po-
niższymi zasadami: 

- za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 0 dni kalendarzowych – 
0 punktów, 

- za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych 
– 20 punktów 

- za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 50 dni kalendarzowych 
– 40 punktów 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 punktów 

40,00 



W  przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym  skrócenia 
terminu realizacji terminu dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował mak-
symalny okres realizacji zamówienia określony w SWZ, tj. 225 dni od dnia podpisania 
umowy i otrzyma 0 punktów. 

UWAGA: Termin, w jakim Wykonawca zobowiązuje  się wykonać dostawę przedmiotu 
zamówienia Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym. 

2. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o 
ustalone kryteria według wzoru  S=C +T i przyjętą metodę oceny ofert. 
 
gdzie: 

S – ilość przyznanych punktów łącznie; 

C – ilość przyznanych punktów w kryterium cena brutto; 

T – ilość przyznanych punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji terminu zamówienia 

3. Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Poprzez najwyższą 

liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cena brutto oraz skrócenie terminu reali-

zacji zamówienia.  

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedsta-

wia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert, 

ofertę która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najważniejszej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 

z najniższą ceną  lub najniższym kosztem. 

7.  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.  Zamawiający wzywa Wyko-

nawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego  ofert dodatko-

wych zawierających nową cenę lub koszt. 

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

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

1.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach określo-

nych w art. 253 ustawy Pzp. 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY: 

2.1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Postanowienia ustalone 

we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

2.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie 

zgodnym z art. 308 ustawy Pzp. 

2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany za pośred-

nictwem poczty elektronicznej, przez osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami o miejscu i terminie 

zawarcia umowy.   



2.4. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia jej treści na 

wezwanie Zamawiającego. 

2.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwier-

dzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załą-

czonych do oferty.  

2.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zama-

wiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, w którem 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.  

2.7. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W tym celu, zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najko-

rzystniejsza (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), plik umowy do podpisania. Po opatrze-

niu umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy 

umowa zostanie przekazana zamawiającemu, który także podpisze ją kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym. Dopuszczalne jest także podpisanie umowy przez jedną ze stron podpisem elektronicznym i podpisem 

odręcznym przez drugą stronę, gdyż zgodnie z treścią art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego podpis własnoręczny i 

podpis elektroniczny są równoważne. 

Oferta, oświadczenia i inne dokumenty składa się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.  

2.8. Umowa może także zostać zawarta w formie pisemnej papierowej. 

2.9. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Za-

mawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

XXIII. INFORMACJĘ DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEŻELI DOTYCZY) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZO-

STANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącz-

nik nr 5 do SWZ.  

4. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej wpisze do wzoru umowy niezbędne dane, dotyczące 

przedmiotu zamówieni, na które będzie zawierana umowa. 



5. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, stanowią-

cego załącznik nr 5 do SWZ ewentualne literówki. Błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów 

i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znacze-

nia dla brzmienia umowy. 

6. Przewidywane zmiany umowy zostały przewidziane w dokumentach postepowania, tj. w załączniku nr 5 do 

niniejszej umowy.  

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

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem 

zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publiczny (np. zmiana ozna-

czenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących 

zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych 

zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania 

formy pisemnej, a jedynie notatki.  

 

XXV.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł szkodę  wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp , przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności: 

1.1. Odwołanie do Prezesa krajowej Izby odwoławczej zwanej dalej Izbą wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesie-

nia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

1.2. Odwołanie przysługuje na: 

1.2.1. Niezgodną z przepisami  ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia,  zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 

lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy’ 

1.2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dyna-

micznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie umowy; 

1.2.3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie konkursu na 

podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektro-

nicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli została ona wniesiona w formie pisemnej, przed upływem terminu 

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



3. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biu-

letynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 1.1 oraz 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomo o okoliczno-

ściach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie, w przypadku gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzyst-

niejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie: 

6.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, 

6.2. Miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania. 

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, 

którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa 

Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. 

XXVI. SPIS DODATKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 do SWZ–  formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 do SWZ -  oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia. 

Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziały w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia  umowy. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz dostaw. 

Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

Załącznik nr 8 do SWZ – tabela zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w OPZ. 

 

 


