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Informacje dotyczące prowadzonego postępowania  

I. Dane Zamawiającego 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Al. Jana Pawła II nr 70 
00-175 Warszawa 
NIP 526 193 39 40 
REGON:010613083 
 
Podmiot prowadzący postępowanie i adres do korespondencji: 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Łódzki Oddział Regionalny 
Al. Piłsudskiego 84  
92-202 Łódź   
tel. (042) 675-67-00 
Adres poczty elektronicznej: lodzki@arimr.gov.pl 
Godziny urzędowania: 7:30-15:30 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr  

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

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z niniejszym postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr gdzie należy wybrać zakładkę „postępowania”, a następnie przejść na formularz 
niniejszego postępowania. 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawą”, lub „ustawą Pzp”. 

IV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował  
się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 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”). Postępowanie prowadzone jest pod znakiem 
sprawy: BOR05.2610.2.2021. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany znak 
sprawy. 

2. Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu: 
2.1. 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. 

2.2. Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, składanych w trakcie toczącego się postępowania 
wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

2.3. Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez 
system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.  

2.4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; 
dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), udostępnia informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu 
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umożliwiających pracę na Platformie 
Zakupowej, tj.: 
3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
3.2. 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 Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,  
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,  
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3.4. włączona obsługa JavaScript,  
3.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików PDF. 
3.6. Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty 
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB. Zalecany format: PDF. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat szyfrowania 
oraz czasu przekazania i odbioru danych, tj.:  
5.1. Szyfrowanie na Platformie Zakupowej (platformazakupowa.pl) odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
5.2. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest 

w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system,  
co następuje po upływie terminu otwarcia ofert,  

5.3. Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty”. 

6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku:  
6.1. dokumentów sporządzonych w formacie PDF zaleca się podpisanie dokumentu podpisem w formacie PAdES;  
6.2. dokumentów sporządzonych w formacie innym niż PDF zaleca się podpisanie dokumentu podpisem w formacie XAdES. 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone  
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr w zakładce 
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania 
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie 
internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.  

9. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej 
operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 w dni robocze  
od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mai: cwk@platformazakupowa.pl. 
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Rozdział I. Przedmiot zamówienia 

I.1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
1.1. Główny kod:  

34110000 -1  Samochody osobowe  
1.2. Dodatkowy kod:  
      66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ w podziale na 2 części: 
2.1. 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; 
2.2. 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. 
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze 

Umowy wraz z załącznikami, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 
4. Przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych części Zamówienia są samochody osobowe posiadające te same 

minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne wskazane w pkt 6 poniżej  oraz odnoszą się do nich te same wymagania 
wskazane w pkt 6 poniżej. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwie wskazane w pkt 2 powyżej części. Wykonawca może 
złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia 

6. Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego (dotyczy Część 1 i Część 2)  : 
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, 
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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,  
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. 

I.2. Powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia. 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom wykonania części zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcy oraz do podania firm Podwykonawców, o ile są znani. 

I.3. Pozostałe istotne elementy związane z przedmiotem zamówienia 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8 ustawy: 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający nie stawia wymogów, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy. 
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa 

w art. 94 ustawy. 
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku, o którym mowa w art. 60 i art. 121 ustawy. 

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie nie później niż do dnia 20.10.2022 roku. 

Rozdział III. Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, informacja 
o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu. 

4. 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). Zamawiający będzie żądał złożenia tego 
oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

5. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie 
spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 4., potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
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Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt 5 do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

III.1. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa  
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, 
1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,  

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 
tego przestępstwa, 

1.1.6. 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, 

1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, 
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 
mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej  

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
1.5. 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 samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty  
lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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. 

2. Z postępowania, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
2.1.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że Wykonawca odpowiednio 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 
2.2.1. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa 

w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego, 

2.2.2. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika  
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny, 

2.2.3. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa 
ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną; 
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2.3. 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.2.1. lub 2.2.2.; 

2.4. w 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; 

2.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2.6. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można skutecznie wyeliminować 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy; 

2.7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, 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; 

2.8. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

2.9. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 

 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

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

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 

wykonawcy 
4.3.2. zreorganizował personel, 
4.3.3.wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów, 
4.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów. 
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli   
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 
jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

III.2. Warunki udziału w postępowaniu  

1. 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.  
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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 niniejszej SWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. 

Rozdział IV. Zawartość ofert, wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie 
w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych”). 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że: 
2.1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
2.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

IV.1. Zawartość ofert – dokumenty składane wraz z ofertą 

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym wg Załącznika nr 1 do SWZ 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 
2.1. 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). 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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 2.1. i 2.2. oraz Rozdz. IV.5 SWZ stosuje się odpowiednio. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 5 
do SWZ. 

2.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, jakie dostawy 
zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

IV.2 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zw. JEDZ) – dokument składany  
na wezwanie Zamawiającego 

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. 
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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. 

IV.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych – składane na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Części 1 i Części 2 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby upoważnione do tych czynności, w poniższym zakresie: 
1. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: 

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 
1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, 
1.1.3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 
1.1.4. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 
1.1.5. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę aresztu 
-   sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie 
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

1.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 
1.5.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
1.5.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 
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1.5.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji, 

1.5.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
1.5.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170), 

1.5.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny, 

1.5.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, 
1.5.8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 

wolności lub karę grzywny, 
1.5.9. art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy 
- sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

1.6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  
nr 3 do SWZ; 

2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej: 
2.1. wykaz 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; 

IV.4. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  
1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ – składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ; 

1.2. zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.2. SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. 
IV.3 pkt 1.1.3 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa IV.3 pkt 1.4. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne,  
1.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, 
o którym mowa w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,  
art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym  
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

IV.5. Zasady i warunki korzystania przez Wykonawcę ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Zał. Nr 6 do SWZ. 
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3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
1.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia; 
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. – 1.5. 
Postanowienia Rozdz. IV.3. SWZ stosuje się odpowiednio. 

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z zachowaniem formy albo postaci 
elektronicznej, w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu – stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy 
Zakupowej.  

2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: BOR05.2610.2.2021, Wykonawcy powinni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny. 

3. Wykonawcy powinni kierować do Zamawiającego wszelką korespondencję z zachowaniem zasad opisanych w pkt 1, 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej.  

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany treści 
SWZ, Zamawiający przekaże (opublikuje) Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ. 

7. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść dokumentów składających się 
na niniejszą SWZ. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
9. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

9.1. Pani Michalina Saładaj, tel.: +48 42 675 67 97 w godz. 9.00 – 15.00. 
9.2. Pani Magdalena Szydlik tel.: +48 42 675 67 16 w godz. 9.00 – 15.00. 

Rozdział VI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  
dla Części 1: w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 
dla Części 2: w wysokości  8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100). 

Wadium może być wniesione w: 
1.1. pieniądzu; 
1.2. gwarancjach bankowych; 
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 53 1130 1163 0000 3160 0020 

0050 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 dla ŁOR ARiMR – Część …..” 
- numer sprawy: BOR05.2610.2.2021”. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, jako moment wniesienia 
wadium przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądzu Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie 
na Platformie Zakupowej. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – numer referencyjny sprawy, 
nazwa postępowania – Część 1 lub Część 2 lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.  

4. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone  
w art. 98 ust. 6 ustawy 

5. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp , oraz termin ważności gwarancji lub poręczenia. Wykonawca zapewnia, że uruchomienie gwarancji/poręczenia 
nie będzie wymagało udziału podmiotów trzecich i związanych z tym kosztów.    

6. Niezależnie od formy złożenia wadium, powinno ono zawierać informację, w zakresie której części zabezpiecza ofertę.  
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, wpłat należy dokonywać oddzielnie na daną części zamówienia,  
ze wskazaniem której części zamówienia dana wpłata dotyczy. 
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7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 
do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 
ustawy zostanie odrzucona.   

8. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot 
wadium. 

Rozdział VII. Termin związania ofertą 

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 90 dni, do dnia 04.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowywania ofert 

VIII.1. Przygotowanie ofert 

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym 
(wg Załącznika nr 1 do SWZ) wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego – Wykazem autoryzowanych 
stacji obsługi. Formularz ofertowy jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia (powinien zostać dostosowany do wybranej 
przez Wykonawcę części zamówienia). 

2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta 
powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. Oferta powinna zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Uwaga 1: 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku 
w miejscu właściwym dla Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Uwaga 2: 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, na gruncie ustawy nie jest 
możliwe zastrzeganie całych dokumentów, a jedynie zawartych w nich informacji. W Wyroku z dnia 2017-03-13, KIO 381/17 
Izba podkreśliła, że: „Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności, zatem powinno ono mieć możliwie jak 
najmniejszy rozmiar, tj. nawet jedynie poszczególne, pojedyncze nazwy, liczby czy inne dane." 
[https://szukio.pl/fragmenty/1891]. 
Uwaga 3: 
Każdy dokument elektroniczny (plik) zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winien zostać 
przygotowany i załączony do oferty w 2 wersjach: 
1 – plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony  
dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym Wykonawcom. Zamawiający zaleca aby w nazwie pliku 
zastosować oznaczenie Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne, w skrócie TP_DP  (np.: Wykaz dostaw – TP_DP.pdf). 
2 – plik zawierający zanonimizowane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – umożliwiający udostępnianie  
na zasadach art. 74 ustawy, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: 
6.1. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie 

zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 
6.2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdz. III.1. SWZ. 
6.3. zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
6.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 
6.5. przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty. 

VIII.2. Forma dokumentów składanych w postępowaniu 

1. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty oraz składane w trakcie postępowania należy złożyć na Platformie Zakupowej  
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi 
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bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.). 

2. Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty oraz składane w trakcie postępowania, sporządzone w językach obcych 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, 
o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  
na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, 
o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 4, dokonuje 
w przypadku: 
5.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – 

odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

5.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia; 

5.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio Wykonawca  
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 
ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument 
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 7, dokonuje 
w przypadku: 
8.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 
które każdego z nich dotyczą; 

8.2. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

8.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 4 i 7, może 

dokonać również notariusz. 
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 2, 5 oraz pkt. 7-9, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Rozdział IX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, warunki zmiany albo wycofania oferty 

IX.1. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie elektronicznej. Ofertę musi zostać podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej 
udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 10:00. 
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3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 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 

4. 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. 

5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
6. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się przez 

Wykonawcę do wymagań niniejszej SWZ. 

IX.2. Warunki zmiany i wycofania złożonej oferty 

1. Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert 
samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.  

2. Wykonawca nie posiadający konta na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania 
ofert samodzielnie zmienić ofertę. Wykonawca niezalogowany nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty 
należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy 
pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: 
cwk@platformazakupowa.pl. 

3. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania 
oferty. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty 
(załączników). 

Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i podania cen jednostkowych, ceny ofertowej netto, należnego podatku  
od towarów i usług VAT oraz ceny ofertowej brutto, w sposób określony w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik  
nr 1 do SWZ. 

2. Ceny określone w Formularzu Ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. Podane ceny nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
rozdziału XIV pkt 4 niniejszej SWZ. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa 
za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie 
posiadane  informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SWZ.  

4. Wszystkie ceny jednostkowe netto, wartości netto i brutto należy podać w złotych polskich i należy  zaokrąglić do dwóch miejsc 
po przecinku (zasada zaokrąglania – trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę ( tj. np. 0,455~0,46; 0,454~0,45). 

5. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). 

6. Podstawą do porównania ofert będzie maksymalna łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia oddzielnie dla  
Części 1 i Części 2. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu doliczy do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany 
jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie 
z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

Rozdział XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert. – zarówno dla Części 1 i Części 2 

1.1. Kryterium „cena” (Pc) – waga 70 % [70 pkt], wg poniższego wzoru: 

Pc = 𝑪𝒎𝒊𝒏.

𝑪𝒃
 x  pkt 

gdzie: 
Pc  – liczba punktów oferty badanej w kryterium „cena” 
Cmin.  – cena oferty najniższa spośród ważnych ofert  
Cb  – cena oferty badanej 

1.2. Kryterium „okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne” (Pg), o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy – waga 
30 % [30 pkt], wg poniższej zasady: 
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Lp. Okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne, o której mowa w 
§ 7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy  

Ilość punktów 

1. 2 lata bez limitu kilometrów 0 

2. 3 lata z limitem minimum do 100 000 kilometrów 15 

3. 4 lata z limitem minimum do 120 000 kilometrów  30 

Uwaga: 
1) Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata bez limitu kilometrów. 
2) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres udzielenia gwarancji krótszy niż 2 lata bez limitu kilometrów – oferta takiego 

wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. 
3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres udzielenia gwarancji dłuższy niż 2 lata bez wskazania limitu kilometrów, 

wówczas Zamawiający uzna dla oceny ofert, że Wykonawca zaoferował limit kilometrów odpowiedni dla 
wskazanego w Tabeli 1.2. okresu gwarancji, przy czym dla okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata Zamawiający 
przyjmie limit kilometrów odpowiedni dla okresu gwarancji równego 4 lata. 

4) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 4 lata z limitem do minimum 120 000 kilometrów, 
wówczas Zamawiający wpisze ten okres do postanowień Umowy. Natomiast dla celów oceny ofert Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji równy 4 lata z limitem do minimum 120 000 kilometrów. 
Ofercie tego Wykonawcy zostanie przyznane 30 pkt w tym kryterium. 

5) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym oferowanego okresu gwarancji, wówczas Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji równy 2 lata bez limitu kilometrów. Ofercie tego Wykonawcy 
zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium. 

6) Jeżeli wykonawca w danej części zamówienia zaoferuje różne okresy gwarancji, Zamawiający dla wszystkich 
pojazdów przyjmie do oceny ofert najniższy zaoferowany okres gwarancji. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, wg wzoru: 

P = Pc +  Pg, gdzie: 

 

P – ilość punktów oferty w łącznym kryterium oceny ofert; 

Pc  – ilość punktów oferty w kryterium „cena”; 

Pg – ilość punktów oferty w kryterium „okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne”; 

Rozdział XII. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego podania Zamawiającemu danych niezbędnych do sporządzenia umowy lub 

przekazania dokumentów, które okażą się konieczne do zawarcia umowy. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

Rozdział XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 
2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
w banku BGK, numer rachunku: 53 1130 1163 0000 3160 0020 0050, tytuł przelewu: dotyczy postępowania: 
BOR05.2610.2.2021 -  dotyczy Części …. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. 
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym Rozdz. SWZ będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentów. Wykonawca zapewnia, że uruchomienie 
gwarancji/poręczenia nie będzie wymagało udziału podmiotów trzecich i związanych z tym kosztów. 

7. Zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, powinno być dostarczone w formie oryginału do siedziby Zamawiającego, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania, a przypadku zabezpieczenia wnoszonego w postaci 
elektronicznej należy przekazać na adres e-mail uzyskany od Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych we wzorze umowy. 

Rozdział XIV. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zawarcie umowy nastąpi wg treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących 
Załącznik nr 7 do niniejszej 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. 

Rozdział XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

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 Dzienniki 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. 

Rozdział XVI. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych 

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE 
L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem 
można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 

ustawy, 
4.2. organy kontrolne, 
4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176 t.j.), 
4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, 

zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres 
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego  
2. Załącznik nr 2 - Wzór w Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy 
3. Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia  
5. Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia – Wykaz dostaw 
6. Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów 
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy 
8. Załącznik nr 8 - ESPD – plik, w formacie XML, wygenerowany z narzędzia ESPD – do przygotowania formularza jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), oraz w formacie .pdf (poglądowo) 
 

Zatwierdzam SWZ wraz z załącznikami:   

Łódź, dnia: 28.12.2021 r.  

 
 

      Grzegorz Franczak 
     Zastępca Dyrektora                                                   

      Łódzki Oddział Regionalny 
        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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       Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 
…………………..dnia……………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
Numer sprawy: BOR05.2610.2.2021 
 

1. Niniejszą ofertę składa: 
 

Lp. 
Nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich 
tych Wykonawców) 

NIP/REGON 

   

   

   

 
II. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów z Zamawiającym:  
 
      Imię i Nazwisko  

 
       Adres  

       Telefon  

       E-mail  

 
W odpowiedzi na ogłoszone postepowanie pn. „Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz  
z ubezpieczeniem na potrzeby ARiMR z podziałem na części” - część ……, prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego: 
 
Ja(my) niżej podpisany(-i)  ................................................................................. …………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................................................  

zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferuję(-emy) dostawę 
samochodów osobowych, każdy o poniższych parametrach technicznych:  
 

Tabela nr  1 dla Części 1 
Lp. Minimalne parametry samochodu 

wymagane 
Parametry oferowane 

(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

1 
samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie 
samochodu, rok produkcji minimum 2021 - dopuszcza się samochody 
różnych marek, 

………………………………………………………………** 

Zamawiający: 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI 
I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Al. Jana Pawła II nr 70 

00-175 Warszawa 

NIP 526 193 39 40 

REGON:010613083 
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Lp. Minimalne parametry samochodu 
wymagane 

Parametry oferowane 
(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

2 nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV, TAK/NIE* 
3 samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób, TAK/NIE* 

4 
kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być 
różny dla każdego samochodu, 

 
………………………………………………………………** 

5 kolorystyka wnętrza – ciemna, TAK/NIE* 

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 60km/h, TAK/NIE* 
9 możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła, TAK/NIE* 
10 wspomaganie układu kierowniczego, TAK/NIE* 
11 ABS, ESP lub równorzędny, TAK/NIE* 
12 minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera, TAK/NIE* 
13 manualna skrzynia biegów, TAK/NIE* 

14 zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm, ………………………………………………………………** 

15 rozstaw osi minimum 2250 mm, ………………………………………………………………** 

16 elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne i podgrzewane, TAK/NIE* 
17 elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich, TAK/NIE* 
18 oświetlenie przeciwmgielne przednie, TAK/NIE* 
19 światła do jazdy dziennej, TAK/NIE* 
20 ogrzewana szyba tylna, TAK/NIE* 
21 czujniki cofania, TAK/NIE* 
22 centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, TAK/NIE* 
23 immobiliser, TAK/NIE* 
24 minimum 1 gniazdo 12V, TAK/NIE* 

25 fabrycznie zamontowany radioodtwarzacz z instalacją i głośnikami oraz 
Bluetooth, 

TAK/NIE* 

26 klimatyzacja, TAK/NIE* 
27 autoalarm, TAK/NIE* 
28 koło zapasowe – pełnowymiarowe, TAK/NIE* 

29 
felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu 
samochodu, 

………………………………………………………………** 

30 rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,  TAK/NIE* 

31 
komplet dywaników gumowych kabiny oraz gumowa wykładzina 
bagażnika, 

TAK/NIE* 

32 trójkąt odblaskowy, TAK/NIE* 
33 gaśnica, TAK/NIE* 
34 apteczka samochodowa, TAK/NIE* 
35 podnośnik oraz klucz do kół, TAK/NIE* 

36 

minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od 
siedziby Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, odległość mierzona 
według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona 
w linii prostej, 

TAK/NIE* 

37 norma emisji spalin minimum EURO 6, TAK/NIE* 

38 
maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań 
homologacyjnych średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym  
– max – 10,0 l/100 km, 

TAK/NIE* 

39 
maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z 
obowiązującymi przepisami 

TAK/NIE* 
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Lp. Minimalne parametry samochodu 
wymagane 

Parametry oferowane 
(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

40 

gwarancja: 

a) na perforację blachy minimum 6 lat ………………………………………………………………** 

b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu 
kilometrów  

Wykonawca wypełnia w cz. j oraz k Tabeli nr 2 

c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata  
………………………………………………………………** 

41 

pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; AC (w pełnym zakresie, w tym 
także od kradzieży), NNW; Assistance. 

a) OC TAK/NIE* 

b) AC (w pełnym zakresie, w tym także od kradzieży) TAK/NIE* 

c) NNW TAK/NIE* 

d) Assistance TAK/NIE* 

Uwaga!  
*-niewłaściwe przekreślić; 
** - wpisać parametr oferowanego samochodu.  
W przypadku oferowania różnych marek samochodów - wpisać przy oferowanym parametrze której marki samochodu dotyczy. 
 

Tabela nr 2 dla Części 1 
za cenę i na warunkach gwarancji:  

Lp.  
Przedmiot zamówienia  
marka i model 

Parametry 
techniczne 

Cena 
jednostk
owa 
netto 
[zł] 

Podatek VAT Cena 
jednostko
wa brutto 
[zł] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
brutto 
[zł] 

Oferowana gwarancja 
na części i podzespoły 
mechaniczne jeżeli 
jest inna 2 lata bez 
limitu km1 

% zł 
Okres Limit 

km/bez 
limitu km2 

a b c d e f = d x e g = d + f h i = g x h j k 

1 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

 
 

   

 

   

2 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 1  

 

X X 

3 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

4 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 3 

 

X X 

                                                 
1 Wypełnić, jeżeli Wykonawca udziela gwarancji innej niż wskazana w Tabeli nr 1 poz. 40 Kolumna 2 
2 W przypadku niewpisania limitu km przyjmuje się, że gwarancja jest udzielana bez limitu km 
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5 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

6 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 5 

 

X X 

7 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

8 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 7 

 

X X 

9 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

10 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 9 

 

X X 

11 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

12 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 11 

 

X X 

Razem:  
X X 

 
 
Łączna cena ofertowa (wartość wynagrodzenia) brutto ……………………………………………. zł.  
 
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tabela nr 1 dla Części 2 
Lp. Minimalne parametry samochodu 

wymagane 
Parametry oferowane 

(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

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, TAK/NIE* 
3 samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób, TAK/NIE* 

4 
kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być 
różny dla każdego samochodu, 

 
………………………………………………………………** 

5 kolorystyka wnętrza – ciemna, TAK/NIE* 

6 
silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w 
oznaczeniu handlowym, 

 
………………………………………………………………** 
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Lp. Minimalne parametry samochodu 
wymagane 

Parametry oferowane 
(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

7 moc silnika minimum 80 kW, 
 
………………………………………………………………** 

8 napęd na cztery koła działający do 60km/h, TAK/NIE* 
9 możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła, TAK/NIE* 
10 wspomaganie układu kierowniczego, TAK/NIE* 
11 ABS, ESP lub równorzędny, TAK/NIE* 
12 minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera, TAK/NIE* 
13 manualna skrzynia biegów, TAK/NIE* 

14 zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm, ………………………………………………………………** 

15 rozstaw osi minimum 2250 mm, ………………………………………………………………** 

16 elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne i podgrzewane, TAK/NIE* 
17 elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich, TAK/NIE* 
18 oświetlenie przeciwmgielne przednie, TAK/NIE* 
19 światła do jazdy dziennej, TAK/NIE* 
20 ogrzewana szyba tylna, TAK/NIE* 
21 czujniki cofania, TAK/NIE* 
22 centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, TAK/NIE* 
23 immobiliser, TAK/NIE* 
24 minimum 1 gniazdo 12V, TAK/NIE* 

25 
fabrycznie zamontowany radioodtwarzacz z instalacją i głośnikami oraz 
Bluetooth, 

TAK/NIE* 

26 klimatyzacja, TAK/NIE* 
27 autoalarm, TAK/NIE* 
28 koło zapasowe – pełnowymiarowe, TAK/NIE* 

29 
felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu 
samochodu, ………………………………………………………………** 

30 rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,  TAK/NIE* 

31 
komplet dywaników gumowych kabiny oraz gumowa wykładzina 
bagażnika, 

TAK/NIE* 

32 trójkąt odblaskowy, TAK/NIE* 
33 gaśnica, TAK/NIE* 
34 apteczka samochodowa, TAK/NIE* 
35 podnośnik oraz klucz do kół, TAK/NIE* 

36 

minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od 
siedziby Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, odległość mierzona 
według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona 
w linii prostej, 

TAK/NIE* 

37 norma emisji spalin minimum EURO 6, TAK/NIE* 

38 
maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań 
homologacyjnych średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym  
– max – 10,0 l/100 km, 

TAK/NIE* 

39 
maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z 
obowiązującymi przepisami 

TAK/NIE* 

40 

gwarancja: 

d) na perforację blachy minimum 6 lat ………………………………………………………………** 

e) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu 
kilometrów  Wykonawca wypełnia w cz. j oraz k Tabeli nr 2 

f) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata 
 
………………………………………………………………** 

41 
pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; AC (w pełnym zakresie, w tym 
także od kradzieży), NNW; Assistance. 
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Lp. Minimalne parametry samochodu 
wymagane 

Parametry oferowane 
(zaznacza i wypełnia Wykonawca) 

e) OC TAK/NIE* 

f) AC (w pełnym zakresie, w tym także od kradzieży) TAK/NIE* 

g) NNW TAK/NIE* 

h) Assistance TAK/NIE* 

 
Uwaga!  
*-niewłaściwe przekreślić; 
** - wpisać parametr oferowanego samochodu.  
W przypadku oferowania różnych marek samochodów - wpisać przy oferowanym parametrze której marki samochodu dotyczy. 
 
Tabela nr 2 dla Części 2 
za cenę i na warunkach gwarancji:  

Lp.  
Przedmiot zamówienia  
marka i model 

Parametry 
techniczne 

Cena 
jednostk
owa 
netto 
[zł] 

Podatek VAT Cena 
jednostko
wa brutto 
[zł] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
brutto 
[zł] 

Oferowana gwarancja 
na części i podzespoły 
mechaniczne jeżeli 
jest inna 2 lata bez 
limitu km3 

% zł 
Okres Limit 

km/bez 
limitu km4 

a b c d e f = d x e g = d + f h i = g x h j k 

1 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

 
 

   

 

   

2 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 1  

 

X X 

3 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

4 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 3 

 

X X 

5 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

6 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 5 

 

X X 

                                                 
3 Wypełnić, jeżeli Wykonawca udziela gwarancji innej niż wskazana w Tabeli nr 1 poz. 40 Kolumna 2 
4 W przypadku niewpisania limitu km przyjmuje się, że gwarancja jest udzielana bez limitu km 
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7 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

8 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 7 

 

X X 

9 

Samochód fabrycznie 
nowy:  
Marka ………………………. 
Model ……………………….. 

wg Tabeli 
nr 1  

    

 

   

10 
Pakiet ubezpieczeniowy zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie OC; 
AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży); NNW; Assistance dla samochodu osobowego 
z pozycji 9 

 

X X 

Razem: 
 

X X 
 
Łączna cena ofertowa (wartość wynagrodzenia) brutto ……………………………………………. zł.  
 
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że: 

1. Udzielamy gwarancji na części i podzespoły mechaniczne, o której mowa w §7 ust. 2 lit. a) wzoru Umowy na okres dwóch 
lat bez limitu km/na warunkach określonych w Tabeli nr 2 Kolumna j oraz k. 

2. Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży samochodów. 
3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym projektowanymi postanowieniami umowy  

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ. 
6. Wadium w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………………. złotych ………… groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu 

składania ofert. 
7. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………… 

prowadzony w banku ………….…………. Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy 
przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail…………………………………….. 

8. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
2 % ceny całkowitej podanej w ofercie/maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z Umowy. 

9. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy oraz dostarczenia przedmiotu 
zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac 
oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany): 

10.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 
10.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 
1 w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części 
zamówienia podwykonawcom.  
UWAGA: 
Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 118 ust. 1 ustawy Pzp cyt.: „Wykonawca 
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach  
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych” 
Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku 
z czym wypełnieniu podlega pkt 10 Formularza Ofertowego. 
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11. Poniżej wymienione dokumenty (oznaczone zgodnie z instrukcją z pkt VIII.1. pkt 5 SWZ) stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010 z późn. zm.) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania. 
11.1. ……………………………………………………………………………………………………… 
11.2. ……………………………………………………………………………………………………… 
11.3. ……………………………………………………………………………………………………… 
11.4. ……………………………………………………………………………………………………… 
11.5. ……………………………………………………………………………………………………… 
11.6. ……………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 
Zamawiający przypomina, że stosownie do treści: 
 art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
 Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio 

oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla Informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)2 wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.3 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2). 
3 w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie, przekreślenie, itp.). 

13. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam, że wybór niniejszej oferty: 
13.1. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego4 
13.2. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, w związku z tym:4 
13.2.1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

4 Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia 
powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór 
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
5 W pkt. 13.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły  
do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

14. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*  

Wykonawca jest:  

 *   Mikroprzedsiębiorstwem   

 *   Małym przedsiębiorstwem    

 *   Średnim przedsiębiorstwem      

 *  Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 *  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 *  Inny rodzaj 
 

Wykonawca nie jest:  

 *   żadnym z ww. przedsiębiorstw   
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Uwaga:  
*  zaznaczyć odpowiedni prostokąt.  
 
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR  
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

15. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) 
wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe 
środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty,  
o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność. 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów  
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu zamawiającego,  
w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp) 

 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania 
lub oznaczenie sprawy 

Określenie podmiotowego środka 
dowodowego, który posiada zamawiający, 
o ile podmiotowy środek dowodowy jest 

prawidłowy i aktualny 
   

   

   

 

16. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty: 
16.1. ………………………………………………………………………………………………… 

 
16.2. ………………………………………………………………………………………………… 

 
16.3. ………………………………………………………………………………………………… 

 
16.4. ………………………………………………………………………………………………… 

 
16.5. ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

 

 
28 | S t r o n a | |  „BOR05.2610.2.2021” 

 
 

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – Wykaz autoryzowanych stacji obsługi (dla wszystkich części zamówienia) 
 

Oświadczenie – Wykaz autoryzowanych stacji obsługi 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ………………….. na „Zakup samochodów osobowych  
z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby ARiMR z podziałem na części” - część …….. zamówienia*, składamy wykaz 
autoryzowanych stacji obsługi pojazdów, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w Tabeli 
1 pkt. 35 Formularza Ofertowego:  

Siedziba jednostki ARiMR Autoryzowana stacja obsługi pojazdów 
dla zaoferowanych marek (nazwa, 
adres) 

Odległość od siedziby jednostki ARiMR 
(mierzona w kilometrach)  

Łódzki Oddział Regionalny 
Łódź, 92-202 
Al. J. Piłsudskiego 84 

  

 

 

UWAGA: 

* należy wpisać część zamówienia, na którą składana jest oferta 
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Załącznik nr 2 do SWZ – wzór Oświadczenia o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………. 
 

 

 
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych  
przez Zamawiającego, 

 

BOR05.2610.2.2021 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz 
z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału ARiMR w podziale na części”, oświadczam(-y), że na dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia aktualne pozostają informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), tj. nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie:  
1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego,  
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji,  
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ,  
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 
6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 

wolności lub karę grzywny,  
7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,  
8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności 

lub karę grzywny,  
9. art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 3 do SWZ – wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………. 

 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

BOR05.2610.2.2021 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz  
z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału ARiMR w podziale na części”, oświadczam(-y), że:  

1. nie należę(-ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę1/ofertę częściową1 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego1. 

2. należę(-ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę1/ofertę częściową1 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego1: 

 
Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

1   

(…)   

 

Jednocześnie na potwierdzenie, że nasza oferta1/oferta częściowa1 została przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej składam(-y) następujące informacje i/lub dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UWAGA: 
1 niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do SWZ – wzór Oświadczenia o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 

 

 

 
Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 

(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

BOR05.2610.2.2021 

 
 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa 
Pzp”),  jako wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 

  
 

  

  
 

  

 
oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodów osobowych  
z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału ARiMR w podziale na części” wyszczególnione poniżej 
dostawy zostaną zrealizowane przez wskazanych Wykonawców:  
 
Wykonawca ……………………………………………………………….……. (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ 
spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące usługi/dostawy* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia: 
………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………... 
……………………………………………….………….. 
 
Wykonawca ……………………………………………………………….……. (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ 
spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące usługi/dostawy* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia: 
…………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………... 
……………………………………………….………….. 
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Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Oświadczenia – Wykaz dostaw 

[warunek udziału w postępowaniu]  

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………. 

Oświadczenie – Wykaz dostaw 

BOR05.2610.2.2021 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału ARiMR w podziale  
na części”, składam(-y) wykaz dostaw wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. III.2. pkt 1.1 Część 1/pkt 1.2 Część 2 SWZ. 

Lp. 
Przedmiot wykonanych/wykonywanych dostaw 

(wg warunku udziału w postępowaniu) 

Wartość brutto dostawy w zł 
(w przypadku gdy zakres dostaw jest szerszy, 

należy podać wyłącznie wartość dostaw 
odpowiadającej treści warunku udziału w 
postępowaniu w badanym zakresie, wg 

warunku udziału w postępowaniu) 

Podmiot na rzecz 
którego 

wykonano 
dostawę 

(nazwa i adres) 

Daty wykonania 

Dowody 

Informacje uzupełniające 

Od 

dd-mm-rrrr 

Do 

dd-mm-rrrr 
Zasoby innego 

podmiotu 
Nazwa innego 

podmiotu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 
 

       

2         

3         

Uwaga do kol. 7: 

1. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: 

1.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i były wykonywane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw referencje 
bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; 

1.2. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt 1.1; 

2. Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony); 

Uwaga do kol. 8: 

1. Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału; 

2. Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdz. III.2. pkt 1.1 Część 1/pkt 1.2 Część 2.SWZ, Wykonawca może polegać, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. W tym celu 
Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. IV.5. SWZ. 
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                                                                           Załącznik nr 6 do SWZ – wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów 

 

Zobowiązanie podmiotu lub podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej zwanej 
„ustawą Pzp”, potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
 

 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

…………………………………………………………………………………………………………..……. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności podmiotu, o którym mowa 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

…………………………………………………………………………………………………………..……. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności podmiotu, o którym mowa 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp) 

 

reprezentowane przez: 

……………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „…………………………………….” Oznaczenie sprawy: 
………………………………, prowadzonym przez Zamawiającego - …………………………………. zobowiązuję się udostępnić swoje 
następujące zasoby wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 
wykonywaniu zamówienia: 
……………………………………………….…………………………………..………………………………… 
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Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy 

       

      Umowa - wzór 
 
Zawarta  dniu …………. 2021 roku , w …………….   pomiędzy: 
 
Agencją  Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa  z  siedzibą w Warszawie przy  Al. Jana Pawła II nr  70, 00-175 Warszawa, 
NIP:……………….reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………… –   Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego na podstawie pełnomocnictwa Prezesa ARiMR nr    

………..………..… z dn…………………. 

2.  ……………………………  – Kierownika Biura  Finansowo-Księgowego na podstawie pełnomocnictwa  nr  ………………… z dn. ……….. 

 (zwanym dalej „Kupującym” lub „ARiMR”) z jednej strony, 
 

a 
 
…………………………………………………. z siedzibą w ...................... przy ul. ……………………., zarejestrowaną/-y w KRS pod numerem  

NIP…………………………  REGON   …………………...... , reprezentowaną/-ym  przez: 

……………………………..- ………………………………………….. 

……………………………..-…………………………………………… 

 (zwanym dalej „Sprzedającym”), 
 
zwanymi dalej „Stronami”, 
 
 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  zgodnie  z art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo  zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej zwanej „Ustawa Pzp”  - 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie Umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa ………. sztuki fabrycznie nowych samochodów 

marki…………………………… o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik Nr 1 do Umowy. 

2. Numery fabryczne nadwozia każdego z samochodów, zostaną określone w fakturze VAT oraz w protokole odbioru, o którym 

mowa w ust. 4. 

3. Samochody będą ubezpieczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na okres jednego roku od ryzyka odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu komunikacyjnego (OC), uszkodzenia oraz kradzieży (AC – pełny zakres w tym od kradzieży), 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – kierowcy i pasażerowie), Assistance - w ramach łącznej ceny, o której mowa 

w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Odbiór przez Kupującego samochodów nastąpi na podstawie protokołu odbioru (osobnego dla każdego z samochodów), 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Umowy w miejscu (plac) 

zapewnionym przez Sprzedającego, znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odległości nie większej niż 20 

km od granic miasta wojewódzkiego, mierzonej według ogólnodostępnych map (nie w linii prostej), po zarejestrowaniu 

samochodów przez Kupującego i ubezpieczeniu samochodów przez Sprzedającego. 

5. Wraz z każdym samochodem Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu dokumenty niezbędne do jego eksploatacji,  

a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, książkę pojazdu, kluczyki zapasowe a także polisy 

potwierdzające zawarcie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym 

od kradzieży), NNW oraz Assistance.  

6. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu przechodzi na Kupującego z chwilą opuszczenia przez 

samochód miejsca jego odbioru, po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron zgodnie z ust. 

4. 



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

 

35 
Numer referencyjny BOR05.2610.2.2021 

  

7. Prawo własności do każdego samochodu przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru od Sprzedającego faktury VAT oraz 

wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu. 

 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie nie później niż do dnia 20.10.2022 roku. 

2. Za datę wykonania Umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatniego z samochodów, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 Umowy. 

 

§ 3 

1. Łączną cenę za wykonanie Umowy, Strony ustalają na kwotę ……………. zł brutto (słownie brutto: …………………), obliczoną 

zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu ofertowym Sprzedającego i stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy przez Sprzedającego, w tym 

wyposażenie samochodów określone w załączniku nr 1 do Umowy, ubezpieczenie samochodów określone w § 1 ust. 3 Umowy, 

wydanie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy oraz ich dostarczenie do siedziby Kupującego. 

3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT suma cen brutto z faktur otrzymanych przez Kupującego za wykonanie Umowy  

nie może być wyższa od łącznej ceny brutto, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 4  

1. Zapłata łącznej ceny brutto za wykonanie Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, nastąpi zgodnie z poniższym podziałem: 

a) Płatność faktury VAT dokumentującej nabycie samochodów nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer 

………………………………………………………, w terminie do 28 dni od daty odbioru prawidłowo wystawionej przez 

Sprzedającego faktury VAT, pod warunkiem dokonania przez Kupującego protokolarnego odbioru samochodów (wzór 

protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), których dotyczą wystawione faktury, zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy; 

b) Płatność ubezpieczenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer ………………………………………………………, 

w terminie do 28 dni od daty odbioru prawidłowo wystawionej dla każdego z pojazdów przez Sprzedającego polisy 

ubezpieczeniowej, pod warunkiem dokonania przez Kupującego protokolarnego odbioru samochodów, których dotyczą 

wystawione polisy, zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy. 

2. Podstawą do zapłacenia ubezpieczenia, będą wystawione odrębnie na każdy samochód polisy ubezpieczeniowe, zgodnie  

z ceną wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Błędnie wystawiona faktura VAT czy polisa ubezpieczeniowa spowoduje naliczenie ponownego, 28 -dniowego terminu 

płatności liczonego od dnia odbioru poprawnie wystawionego dokumentu płatności. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 526-19-33-

940. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP ……………………………………. 

4. Za dzień spełnienia świadczenia przez Kupującego przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku  bankowego. 

5. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw wynikających z 

niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba, że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie na cesję wierzytelności pieniężnej. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Sprzedający wraz z 

fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta Umowa cesji obowiązuje wskazując dane Cesjonariusza niezbędne do realizacji 

zapłaty, a Kupujący jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

6. Sprzedający oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług, (Umowa 

zostanie dostosowana do złożonego oświadczenia), co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl 

Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Kupującego każdej 

zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. (*niepotrzebne skreślić/usunąć). 

7. Ilekroć w umowie mowa o fakturze VAT w przypadku Sprzedających  nie będących czynnymi podatnikami VAT należy przez 

to rozumieć także rachunek w rozumieniu art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej. Ilekroć warunki, o których mowa w ustępach 

niniejszego paragrafu poniżej dotyczą tylko czynnych podatników podatku od towarów i usług, stosuje się je tylko, o ile 

Sprzedający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  
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8. Kupujący zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej („split payment”).  

9. Sprzedający oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą  

i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.  

10. W przypadku, gdy wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie 

widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT, Kupującemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Sprzedającego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie, lub do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego 

do depozytu sądowego, po uprzednim uprzedzeniu o tym Sprzedającego na piśmie i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liście, o której mowa w ust. 14. 

11. Okres do czasu uzyskania przez Sprzedającego wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Kupującego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych lub żadne inne odsetki, i uznaje się, że zapłata nie nastąpiła przez ten okres z przyczyn dotyczących 

Sprzedającego.  

12. Kupujący przyjmie fakturę elektroniczną wyłącznie jako fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania na konto Łódzki – OR05 ARiMR (OR05) Typ/Numer PEPPOL GLN/5907653890055. 

 

§ 5 

Sprzedający oświadcza, że jest upoważniony do sprzedaży samochodów.  

 

§ 6 

1. Sprzedający zobowiązany jest wystawić na Kupującego fakturę VAT oraz wydać ją Kupującemu wraz z niezbędnymi 

dokumentami do zarejestrowania samochodów. 

2. Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego o gotowości do wydania samochodów z wyprzedzeniem, co 

najmniej 5 (pięciu) dni roboczych. 

3. Kupujący zobowiązuje się przystąpić do odbioru samochodów w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2. 

4. Kupujący ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru danego samochodu, jeżeli w trakcie odbioru Sprzedający nie 

wyda Kupującemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy, jak również, gdy w trakcie odbioru Kupujący stwierdzi, 

że samochody nie spełniają wymogów określonych w załączniku Nr 1 do Umowy lub posiadają ślady uszkodzeń lub napraw 

blacharsko – lakierniczych bądź używania. 

5. W sytuacjach opisanych w ust. 4 Kupujący wskaże Sprzedającemu termin na dostarczenie samochodu lub samochodów 

wolnych od wad nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli wyznaczony termin wykracza poza termin wykonania Umowy określony w § 2 

ust. 1 Umowy, stosuje się postanowienie § 9 Umowy. 

 

§ 7 

1. Sprzedający gwarantuje, że sprzedane Kupującemu samochody są fabrycznie nowe oraz spełniają wszystkie parametry 

określone w załączniku Nr 1 do Umowy. 

2. Gwarancja na: 

a) części i podzespoły mechaniczne wynosi: ...... lat bez limitu kilometrów / …… lat z limitem do ……… kilometrów (zapis 

zostanie odpowiednio uzupełniony zgodnie z Formularzem Ofertowym), 

b) powłokę lakierniczą – wynosi ......... lat/lata (zapis zostanie odpowiednio uzupełniony zgodnie informacją zawartą 

w Tabeli 1 pkt. 38 lit. c) Formularza Ofertowego), 

c) perforację blachy – wynosi ....... lat (zapis zostanie odpowiednio uzupełniony zgodnie informacją zawartą w Tabeli 1 pkt. 

38 lit. a) Formularza Ofertowego). 
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3. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru poszczególnych samochodów przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Sprzedający zapewnia Kupującemu serwis gwarancyjny, który ma być wykonywany przez Autoryzowaną Stację Obsługi 

wskazaną przez Sprzedającego w załączniku nr 1. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Koszty związane z usuwaniem wad samochodów ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi obciążają w całości 

Sprzedającego. 

§  8 

1. Sprzedający oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunięte zostaną nieodpłatnie, w terminie 7 dni roboczych 

wszelkie wady w sprzedanych samochodach, a w przypadkach określonych w karcie gwarancyjnej, nastąpi wymiana 

samochodów na nowe, wolne od wad. Termin na usunięcie wad liczy się od daty dostarczenia przez Kupującego samochodu 

do naprawy. 

2. W przypadku nieusunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Kupującemu na swój koszt, na czas naprawy, samochód 

zastępczy o parametrach nie gorszych niż samochód naprawiany. 

3. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków, o których mowa w ust. 2 Kupujący ma prawo wynająć 

samochód na koszt Sprzedającego. 

4. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad będzie trwało dłużej niż 30 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1, Kupujący 

może odstąpić od Umowy w części, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Kupującego przesłanki uprawniającej do 

odstąpienia od Umowy i ma prawo żądać zapłaty przez Sprzedającego kary umownej w wysokości: 15% ceny brutto, 

określonej w § 3 ust. 1 Umowy oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§  9  

1. W przypadku, gdy Sprzedający nie wykona Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, Kupującemu przysługuje  

od Sprzedającego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki kara umowna w wysokości 0,5% ceny brutto, niezrealizowanej części 

Umowy. 

2. Jeżeli zwłoka w wykonywaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie trwało dłużej niż 14 dni, Kupujący po bezskutecznym 

upływie tego terminu, może odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Sprzedającego w terminie 14 dni od 

stwierdzenia przez Kupującego przesłanki uprawniającej do odstąpienia od Umowy, z jednoczesnym prawem do kary 

umownej w wysokości 15% ceny brutto, niezrealizowanej części Umowy. 

 

§  10 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę 

umowną, Kupującemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda 

powstanie z innych przyczyn niż te ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Kupującemu przysługuje prawo  

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych łącznie naliczonych na podstawie  umowy nie może przekroczyć 20 % ceny brutto,  

o której mowa w § 3 ust. 1. 

 

§  11 

1. Umowę można rozwiązać w każdym czasie, za porozumieniem Stron. 

2. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w Umowie. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie ceny należnej z 

tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 12 

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Sprzedającego. Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w § 12 ust. 3 Umowy.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej 

rozumie się umowę zawartą poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego.   

3. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku: 

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

2) zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmian przepisów podatkowych; 

3) zmiany danych identyfikujących Strony Umowy (tj. nazwa Strony, adresu siedziby itp.); 

4) zmian mających na celu sprecyzowanie zapisów w treści Umowy, jeśli będą one budziły wątpliwości interpretacyjne 

między Stronami; 

5) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności; 

6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania (organizacyjnych) Kupującego powodujących, 

że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji zakresu  

przedmiotu zamówienia; 

7) wystąpienia omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; 

8) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będą ochrony interesu Kupującego; 

9) zmiany Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców lub 

powołania się na potencjał podmiotu trzeciego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Sprzedający powoływał się  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których 

mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Sprzedający zobowiązany jest wykazać Kupującemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca spełnia je samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 13 

Sprzedający zobowiązuje się nie posługiwać przy realizacji Umowy osobami zatrudnionymi u Kupującego, bez jego uprzedniej 

zgody wyrażonej na piśmie, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od Umowy z winy Sprzedającego, w terminie 14 dni od 

powzięcia przez Kupującego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, z jednoczesnym prawem do 

żądania zapłaty kary umownej w wysokości 2% łącznej ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 14 

1. Sprzedający złożył u Kupującego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z form, o których mowa w art. 449 

ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości ……………. złotych (słownie złotych: …………). 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Sprzedający wpłaci przelewem na oprocentowany rachunek bankowy 

wskazany przez Kupującego.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wystawione przez bank albo 

ubezpieczyciela, który zagwarantuje pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy do kwoty………………… 

((słownie……………………). Bank lub ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Kupującego w terminie 14 dni od pisemnego żądania 

kwotę ______ złotych (słownie złotych: _____________), na pierwsze wezwanie Kupującego, bez odwołania, bez warunku, 

niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Sprzedającego i bez dochodzenia czy wezwanie Kupującego jest uzasadnione 

czy nie jest uzasadnione. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia ma być wystawione przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową lub podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości ze zm., który poręczy należyte wykonanie Umowy do wysokości ______ złotych (słownie złotych: 

____________). Poręczyciel zapłaci na rzecz Kupującego w terminie 14 dni od zgłoszenia pisemnego żądania zgłoszoną kwotę na 

pierwsze wezwanie Kupującego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Sprzedającego 

i bez dochodzenia czy wezwanie Kupującego jest uzasadnione czy nie jest uzasadnione. 
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5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Umowy będzie wnoszone w formie: poręczenia, bankowej  

lub ubezpieczeniowej gwarancji, Kupujący zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów. Sprzedający 

zapewnia, że uruchomienie gwarancji/poręczenia nie będzie wymagało udziału podmiotów trzecich i związanych z tym 

kosztów. 

6. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, Sprzedający złoży u Kupującego w Kancelarii, mieszczącej się w Łodzi przy  

al. Piłsudskiego 84 z dopiskiem „Zakup  pojazdów 4x4” lub w formie elektronicznej za pośrednictwem: ……………. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy.  

8. Kupujący zwraca wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Kupującego za należycie wykonane. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zgodnie z proporcjami wyrażonymi  

w ust. 8 zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Sprzedającego. 

 

§ 15  

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji 

zamówienia, Kupujący będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),(zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Sprzedający – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Kupujący powierza Sprzedającego, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania,  wyłącznie w celu 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się: 

          1)  przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową,  Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

          2)  do  zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym  

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  w   art. 32 Rozporządzenia; 

          3)      dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

          4)  do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone 

dane  celu realizacji niniejszej Umowy; 

          5)        zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez 

osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Sprzedający po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Kupującemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. Sprzedający pomaga Kupującemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Sprzedający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie 

później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Kupujący, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Sprzedającego informując o kontroli minimum 3 dni przed 

planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
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10. Sprzedający udostępnia Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 

28 Rozporządzenia. 

11. Sprzedający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie  

w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Sprzedającego.  

13. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego za działanie Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony 

danych. 

14. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o jakimkolwiek postępowaniu,  

w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych 

określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Sprzedającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach  

i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.  

15. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych 

osobowych otrzymanych od Kupującego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy 

w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą 

one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w związku z wprowadzonym stanem epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego z związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zasadach bezwzględnie 

obowiązującym wprowadzają odmienne regulacje od postanowień niniejszej Umowy, stosuje się te przepisy odpowiednio w 

miejsce postanowień niniejszej Umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

1) wszelka korespondencja między nimi będzie kierowana na następujące adresy, chyba że w niniejszej Umowie wskazano 

inaczej: 

-  Kupujący – Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łódzki Oddział Regionalny,  

   al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź; e-mail:……………………….    

                  - Sprzedający - ……………………….; e-mail: …………………… 

2) korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyżej adresy uważana jest  za doręczoną; 

3) o każdej zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę; 

4) niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 3) skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na  poprzednio wskazany 

adres za doręczoną; 

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o formie dokumentowej oznacza to przekazanie informacji lub oświadczenia w sposób 

pozwalający odczytać ich treść oraz pozwalający utrwalić tę treść drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany jako 

adres do kontaktu przez Strony w danym przedmiocie opisany szczegółowo w Umowie lub w formie pisemnej.  

4. Zmiana danych wskazanych w § 16 ust. 2 Umowy nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna wobec drugiej strony z chwilą 

zawiadomienia w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej.  

5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami Umowy w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny, właściwy ze względu na miejsce siedziby Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, tj. al. Piłsudskiego 84,  

92 – 202 Łódź. 

6. Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki. 
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7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Sprzedającego i 3 dla Kupującego. 

 

 

 
 

 
        ………………………………..                                                           ………………………………………… 
              KUPUJĄCY                                                                               SPRZEDAJĄCY 

 
 
 
Załączniki:  
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami. 

2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru samochodu 

3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

4. Załącznik nr 4 – Wydruk z Portalu podatkowego.
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     Załącznik nr 1 do umowy nr ………………… z dnia ………… 2022r. 

 

Formularz Ofertowy 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………. z dnia ………… 2022 r. 

Protokół odbioru samochodu marki 

………………. 

z dnia ……… 2022 r. 

Przekazujący – …………………………………………………………………… 

                                    (Sprzedający - upoważniony przedstawiciel) 

 

Przejmujący – ……………………………………………………………………… 
                                                                                             (Kupujący - upoważniony przedstawiciel) 

 
Przekazanie / przejęcie samochodu następuje na podstawie umowy 

nr …………………. z dnia ……………2022 r. 

Parametry samochodu: 

1. Marka i typ samochodu:  

2. Numer rejestracyjny pojazdu:  

3. Nr identyfikacyjny pojazdu VIN:  

4. Pojemność silnika:  

5. Rok produkcji:  

6. Rodzaj paliwa:  

7. Rodzaj ogumienia:  

8. Kolor nadwozia:  

9. Stan licznika (km):  

10. Opis stanu technicznego pojazdu:  

11. Dokumentacja pojazdu: 

 DOWÓD REJESTRACYJNY 
 KSIĄŻKA POJAZDU 
 KSIĄŻKA GWARANCYJNA 
 UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC, AC, NNW, ASSITANCE 
 ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI 

12. Dodatkowe wyposażenie pojazdu:  

13. Pojazd dostarczono w terminie wynikającym z umowy.  

14. Uwagi:  

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Sprzedający, a dwa Kupujący. 

                   

 

                   Sprzedający                                                   Kupujący      

         ……………..…….………………..                                                                     ………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….z dnia …………. 2022 r. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 
str.1), dalej: „RODO” Kupujący informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku z zawarciem Umowy jest 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa. 
Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1. 

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia 
oraz wykonania Umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy kontrolne, 

2) osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429 z późn. zm.), 

3) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, 

4) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na mocy zawartych innych umów, m. in. dostawcy 
IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, zawartej z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami 
przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby 
archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla zawarcia i wykonania 
Umowy, zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych 
osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy. 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………… z dnia ………… 2022r. 

Wydruk z Portalu podatkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SWZ – Jednolity europejski dokument zamówienia 

 
Plik, w formacie XML, wygenerowany z narzędzia ESPD („ESPD”) znajduje się w odrębnym pliku o nazwie „Załącznik nr 8 do 
SWZ_ESPD” (a także w formacie pdf – poglądowo). Plik należy pobrać i zapisać na dysk komputera oraz wypełnić przy pomocy 
narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl. 

  

Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej Urzędu, należy wybrać „pl Polski”, a w dalszej kolejności zaznaczyć 
„Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik w formacie XML będący Załącznikiem nr 8 do SWZ. 
Po sporządzeniu oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”) należy je podpisać przez 
osobę lub osoby uprawnione. 

 

 
 


