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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:673605-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Samochody osobowe
2021/S 255-673605

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 84
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 92-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Stawiński
E-mail: robert.stawinski@arimr.gov.pl 
Tel.:  +48 426756778
Faks:  +48 426746092
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
ARiMR w podziale na części
Numer referencyjny: BOR05.2610.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
ARiMR, o parametrach technicznych opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ, w podziale na 2 części:
1) Część 1: zakup 6 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ;
2) Część 2: zakup 5 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1: Zakup 6 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór pojazdów - plac zapewniony przez Sprzedającego, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w odległości nie większej niż 20 km od granic miasta wojewódzkiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 
00/100).
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2: Zakup 5 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Odbiór pojazdów - plac zapewniony przez Sprzedającego, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w odległości nie większej niż 20 km od granic miasta wojewódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 
00/100).
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA JEDZ:
1. W związku z zastosowaniem procedury określonej w art. 139 ustawy (tzw. procedury odwróconej) 
Wykonawca nie składa Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wraz z ofertą. Zamawiający będzie 
wymagał złożenia tego dokumentu wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – 
wezwie Wykonawcę do jego złożenia (patrz: Rozdział III pkt 3-6 SWZ).
2. Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Dokument JEDZ należy złożyć 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Dokument JEDZ musi być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
3. Wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania wzór JEDZ (w formacie 
xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej 
SWZ. Plik xml zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia zgodnie z procedurą 
opisaną w Rozdziale III pkt 3-6 SWZ) – Załącznik nr 8 do SWZ. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” 
JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia 
żadnej z pozostałych części (A-D) w części IV JEDZ.
4. Pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ udostępnione zostało przez Urząd Zamówień Publicznych narzędzie 
umożliwiające Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej (Eespd) w formacie .pdf, .xml.
5. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >”język polski”, a następnie 
zaznaczyć > „Jestem”Wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik, który Wykonawca 
pobrał na swój komputer (otrzymał od Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1). 
Wykonawca wypełnia dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną 
ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia należy pobrać przygotowane pliki na komputer Wykonawcy, a 
następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do składania 
oświadczenia woli. Zaleca się podpisanie i przekazanie pliku w formacie pdf, dopuszczalne jest jednakże 
również podpisanie i przekazanie pliku .xml.
6. Instrukcja obsługi Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępna jest pod adresem 
internetowym https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/
jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
7. Instrukcja wypełniania JEDZ jest dostępna do pobrania pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/
__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia JEDZ także podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.
10. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
dotyczy Części 1:
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we 
wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę 
nowych samochodów osobowych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
brutto.
dotyczy Części 2
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we 
wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę 
nowych samochodów osobowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.
UWAGA 1
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach 
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego 
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych 
dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IV SWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej 
Zamawiający wymaga wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, 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. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 5 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zawarcie umowy nastąpi wg treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Postanowienia ustalone projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie niniejszych projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia 
oferty.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych 
postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.
Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana 
zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://
platformazakupowa.pl/pn/arimr (dalej: „Platforma Zakupowa”).
2. Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz 
przez Wykonawców nieposiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie 
Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto”, następnie 
należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W 
przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty niezbędne jest podanie adresu e-mail (na 
który wysłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy i nr telefonu.
3.Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, składanych w trakcie toczącego się 
postępowania wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. O zamówienie objęte niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdz. III.1. SWZ oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu opisane w Rozdz. III.2 SWZ.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdz. III.1 SWZ musi wykazać każdy Wykonawca z osobna.
6. Zamawiający informuje, że będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy (tj. tzw. procedurę 
odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
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podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający nie 
wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia).
8.Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
8.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, 
o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów 
(wystarczające jest wskazanie np.: numeru NIP, KRS, Regon).
8.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy 
do jego reprezentowania, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 
dokumentem rejestracyjnym.
8.3. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W 
przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres 
związania ofertą.
8.4. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się 
na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
podmiotu udostępniającego zasoby. Zapisy pkt 8.1. i 8.2. oraz Rozdz. IV.5 SWZ stosuje się odpowiednio. Wzór 
zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art 505 i nast. ustawy).
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie 
czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym 
wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie 
i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym.
5. 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. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów 
zamówienia wnosi się w terminie:
7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:
8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się w terminie:
9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
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