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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 140 000 euro,  

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.). 

na: 
Dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych 

oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, 
dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników dla Jednostki Wojskowej 

Nr 6021 – umowa ramowa. 
 

Kod CPV:  
 

34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich, 
 
 

Zatwierdzam dnia 05.01.2022 r. 

 

                             DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 6021 

 

 

/-/ płk Przemysław MAKOWSKI 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: „SWZ”) 
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2021 r., poz. 1509). 
3. Decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie 

wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym 
wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 
2014 r., poz. 11). 

  

ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 
Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13  
NIP: 522-29-98-740, Regon: 146268471 
Kancelaria, telefaks: 261 847 577  
http://www.ozgst.wp.mil.pl,  
https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst 
e-mail.: ozgst.zampub@ron.mil.pl 
Godziny pracy od 7.30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 
Mając na uwadze fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać 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 - General Data Protection Regulation) - w skrócie GDPR/ RODO, 
jak również w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), na mocy których to aktów 
nastąpiła bezwzględnie obowiązująca zmiana uwarunkowań formalno - prawnych związanych 
z problematyką ochrony danych osobowych (warunków, zasad, procedur, itd. w zakresie 
tej problematyki) ZAMAWIAJĄCY informuje, jak poniżej. 
1. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, której 

dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio) - przetwarzanie danych 
na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie 
z art. 13 RODO Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO Informacje podawane 
w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 
1 - 2 RODO * informuje się, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jednostka Wojskowa 
Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może 
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: ozgst.iodo@ron.mil.pl 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  
c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych  
i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 
do pojazdów: ciężarowych, osobowych, dostawczych, mikrobusów, 
autobusów, przyczep i ciągników dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 – umowa 
ramowa”, numer sprawy 01/2022/PN/CZOŁG.SAM. prowadzonym w trybie 

http://www.ozgst.wp.mil.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
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przetargu nieograniczonego oraz realizacją zawartej w wyniku tego 
postępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 
74 ustawy Pzp1 oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać 
ujawnione Pani/Pana dane osobowe. 

5) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, 
iż Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres,  
w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji  
i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.  
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp). 
W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych 
i uzasadnionych interesów ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku 
prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez 
okres dłuższy - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana 
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7) Posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; 

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 
inspektora ochrony danych osobowych.  
**Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
i jego załączników.  

                                                 
1 Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.). 
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*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
2. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych w sposób inny 

niż od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych pośrednio) - 
przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze zgodnie z art. 14 RODO (klauzula wskazana z ostrożności, mimo 
wyłączenia zawartego w art. 14 ust. 5 RODO) Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit.  
c RODO Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż 
od osoby, której dane dotyczą:  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO* informuje się, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jednostka Wojskowa 
Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa.   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail ozgst.iodo@ron.mil.pl. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  
c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
oraz realizacją zawartej w wyniku tego postępowania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

4) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł: 

 od WYKONAWCY uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, który przekazał te dane w związku i na potrzeby 
udziału w postępowaniu i realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

 ze źródeł publicznie dostępnych. 
5) Administrator będzie przetwarzać w szczególności następujące kategorie 

Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczące 
wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 
ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać ujawnione 
Pani/Pana dane osobowe. 

7) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, 
iż Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim 
przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie 
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy. W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych 
i uzasadnionych interesów ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku prowadzenia 
spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - 
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9) Posiada Pani/Pan: 

mailto:ozgst.iodo@ron.mil.pl
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 
inspektora ochrony danych osobowych. 
** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu i jego załączników. 
*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
3. Inne informacje związane z ochroną danych osobowych: 

ZAMAWIAJĄCY przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  
Szczególnie wrażliwe dane osobowe znajdujące się w dokumentacji postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności w dokumentach  
i oświadczeniach przekazywanych przez WYKONAWCÓW, które wymagają w świetle 
przepisów RODO podwyższonej ochrony i wobec których RODO wprowadza 
ograniczenia w ich przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10 RODO informacje 
dotyczące karalności - skazań i innych naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą 
udostępniane przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 18 i 74 ustawy Pzp 
z poszanowaniem przepisów RODO, tj. 

 jedynie w celu umożliwienia korzystania z przysługujących ustawowo środków 
ochrony prawnej - do upływu terminu do ich wniesienia, obrony innych 
uzasadnionych prawnie interesów podmiotów albo w celu realizacji obowiązków 
/uprawnień wynikających z przepisów prawa, 

 ich udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez podmiot, 
który chce uzyskać wzgląd w dokumentację, pisemnego zobowiązania 
do zachowania tych danych w poufności (chyba że podmiot taki wykonuje 
obowiązki nadzorcze i kontrole określone przepisami prawa oraz jest prawnie 
zobowiązany do zachowania poufności pozyskanych w toku ich realizacji 
informacji). 
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W związku ze spoczywającym na WYKONAWCACH, którzy pozyskują dane 
osobowe osób trzecich w celu przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym określonym 
przepisami RODO, celem uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzenia, 
że osoby, których dane osobowe są przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU, 
dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę 
w dokumentach i oświadczeniach składanych w toku postępowania celem 
uzyskania danego zamówienia publicznego lub już na potrzeby realizacji 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY wymagana 
złożenia przez WYKONAWCY w ramach oferty składanej w niniejszym 
postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez WYKONAWCĘ 
danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie to ujęte jest w formularzu 
ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ZAMAWIAJĄCY może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy 

ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ2, stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy Pzp ZAMAWIAJĄCY informuje, 
że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto): 
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,  
dla części II zamówienia:   390 000,00 zł, 
dla części III zamówienia:  200 000,00 zł. 
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, 
jakie ZAMAWIAJĄCY może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.  

 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych  
i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 
do pojazdów: ciężarowych, osobowych, dostawczych, mikrobusów, autobusów, 
przyczep i ciągników z podziałem na 3 (trzy) części: 
Część I zamówienia - dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, 
mikrobusów, 
Część II zamówienia - dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników, 

                                                 
2    w zakresie danej części zamówienia. 
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Część III zamówienia - dostawa części do pojazdów autobusowych. 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz   
nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane 
postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia 
określono w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie 
przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie 
przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą 
na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie 
w przyszłości mają być zaspokojone. 

3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie 
oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. 
Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku  
nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę  
na dowolnie wybraną część/części.  

4. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy  
„lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie 
dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy  
lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego 
opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów  
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne 
i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać 
wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY oczekuje dostawy części zamiennych które będą: 
1) fabrycznie nowe i pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta 

lub WYKONAWCY, 
2) oryginalne lub alternatywne zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010 

z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, 

3) o najwyższym standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, 
4) posiadające gwarancję producenta na dostarczony Przedmiot Umowy na okres 12 

miesięcy, z wyłączeniem tego Przedmiotu Umowy, dla którego producent zastrzegł 
krótszy termin ważności licząc od daty dostawy Przedmiotu Zamówienia, 

5) oznakowane znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG 
ONZ) - „E” lub Unii Europejskiej „e”, 

6) oznakowane cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe 
świadectwo homologacji typu pojazdu, 

7) wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz jakości ,,Q’’, 
,,O’’ i ,,P’’ mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy pojazdów, tej samej 
jakości co komponenty stosowane do montażu danego typu pojazdu, produkowane 
zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcji ustalone przez producenta tych 
pojazdów, dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  
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8) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu 
lub producenta części i będą posiadały na opakowaniu nr katalogowy producenta 
pojazdu lub producenta części, 

9) spełniających wymogi art. 70g ust. 6. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu 
wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji 
typu albo zezwolenia na dopuszczenie do obrotu),  

10) w opakowaniu fabrycznym oraz oznakowane kodem kreskowym, zgodnie z Decyzją 
nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie  
wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym 
wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. 

6. Ponadto, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedłoży oświadczenie 
o pochodzeniu całej partii zamawianego Przedmiotu Umowy od jednego producenta 
(wytwórcy) oraz dołączy certyfikat producenta (nie importera) w języku polskim. 

7. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie umieszczone były 
następujące informacje: oznaczenie grupy jakości części zamiennej, nazwa 
asortymentu, nazwa producenta (logo producenta), niepozostawiający wątpliwości, 
co do źródła jego pochodzenia oraz jakości, numer katalogowy.  

8. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu 
ZAMAWIAJĄCEGO: 
1) Pojazdy osobowe: 

MAZDA 6, 
Opel Astra II 1,6, 
Opel Astra III 4DR Z1,7DTH, 
Opel Vectra II 1,8, 
Opel Vectra 4DR 1,9 DTH, 
Opel Vectra II 1,9 CDTI, 
Opel Vectra 2,2 CZ22SE, 
Opel Insignia 1,6T ECO, 
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1,5 121KW, 
Opel Insignia 1,8 103KW, 
Opel Insignia Grand Sport 2,0 125KW, 
VOLVO S 80, 
Skoda Superb 1,8, 
Skoda Superb 2,0 Comfort TDI, 
Skoda Superb 2,0 TDI Elegance, 
Skoda Superb 2,8, 
Skoda Octavia 1,6 FSI, 
Skoda Octavia 2,0 FSI, 
Hyundai VF i40, 
Volkswagen Passat 1,9, 
Volkswagen Passat 1,8, 
KIA OPTIMA 2,0, 
BMW 520D, 
FORD RANGER XLT 2.0, 
Opel Insignia Grand Sport 1.6, 
Audi A6 2,7 TDI, 
Skoda Superb  Style 2.0 TDI, 
Ford Mondeo 2.0 Eco Blue. 

2) Pojazdy ciężarowe, specjalne, ciągniki, przyczepy: 
Star 11422V, 
Star 12.220, 
Star 200, 
Star 266, 
Iveco Stralis, 
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Jelcz 862D.43, 
JELCZ 442.32, 
Iveco Eurocargo ML160E25, 
Iveco ML 120E28/P, 
Volvo VTJ3R 6x2, 
Star 844, 
Star 744, 
Star 1142, 
Mercedes ATEGO 1530, 
Iveco 40E 13WM, 
Iveco 40E 15WM, 
Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4x4 
Star 142 CJ, GBA 2,5/24, 
Star LE 14.220 GBA 2,5/1,6, 
Przyczepa D-659A, 
Przyczepa D-46, 
Przyczepa D-656, 
Przyczepa D-50, 
Przyczepa D-732, 
Przyczepa D-55, 
Przyczepa T-654, 
Przyczepa WIOLA typ W4, 
Przyczepa PT-2-18, 
Przyczepa P-4 D-616, 
Przyczepa A250 2B 2-osiowa, 
Przyczepa 2,5t ZAMET PT-HSI dwuosiowa, 
Przyczepa tramp trail 2500PH, 
Przyczepa 2-osiowa AMZ 
URSUS C-1222, 
Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6095RC 
Ciągnik kom. Wieloz. JOHN DEERE 4049M 
Renault C430 P 6x2 E6, 

3) Autobusy: 
Autosan H9 
Autosan H-10.10 
Autosan A1010T.05.01 
Autosan A1010T.06.07 
Autosan A-10-12T.03 
Man Lion's Coach R07 
Man Lion's Coach R07 B.2007.46.006 
Autosan A10-10T.07.01 Lider 3 
Autosan A11-12T.03 
Autosan A10-12T.08.20 Ramzes 
Autosan A-10-10T 
Solbus SL 11 
Iribus SFR ARWAY 
Mercedes Benz Tourismo 632.036-13 
Man Lions RHC 464 
Iveco Daily Irisbus C 
Scania Irizar NCCD2-SCN-M320 
Autosan A1010T Lider 10. 

4) Pojazdy dostawcze i mikrobusy: 
Lublin 3324, 
Ford transit Izoterma, 
Fiat Scudo 1.9, 
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Mercedes Benz Sprinter 516 DCI, 
Opel Movano, 
Fiat Ducato 10 2,0 typ 244, 
Fiat Ducato 10 2,0 JTD, 
Fiat Ducato 10 2,0 typ 230, 
FORD TRANSIT 280S TDCI, 
Fiat Ducato 2,2 multijet, 
Fiat Ducato 2,3 JTD, 
Opel Vivaro 2,0 CDTI, 
Opel Combo 1,3, 
Volkswagen Crafter 2.0 TDI, 
Opel Movano F9 2,5 CTDI, 
Volkswagen Crafter 35 MIXT, 
Volkswagen Crafter 35-2EH115, 
Ford Transit 350L2, 
Honker 2000, 
Honker 2324, 
Land Rover Discovery 4, 
Mercedes 290GD, 
Fiat Ducato 2.3 JTD, 
Fiat Ducato 3,0 multijet, 
Volkswagen Crafter 2.0, 
Volkswagen Crafter 35 SY1NE, 
Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4X4, 
Volkswagen Crafter 2EKE2, 
Volkswagen Crafter 35 2,0 TDI, 
Fiat Ducato Furgon 14 2.8, 
Honker 2N(2424), 
Opel F7 Vivaro 1.9 CDTI, 
Ford Transit L3H2, 
Honker (MZPP), 
VW Crafter SYN1E 2.0TDI, 
Ford Transit V 185, 
Ford Transit 280M VAN, 
Ford Transit 350 L2 VAN, 
Mercedes Benz 313 CDI 4x2, 
MAN Truck SYN1E TGE 3.180. 

9. WYKONAWCA będzie dysponował minimum 1 (jednym) magazynem z częściami 
zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów na terenie  miasta Warszawy 
lub do 50 km od granic miasta Warszawy. Magazyn musi posiadać Punkt Obsługi 
Klienta, który powinien dysponować wykwalifikowaną obsługą mającą możliwości 
pomocy i doradztwa w doborze części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

10. W ramach realizacji umowy WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU dostęp przez 
sieć internetową do narzędzia informatycznego umożliwiającego między innymi: 
1) łatwy dobór odpowiednich części oryginalnych lub zamienników do poszczególnych 

modeli samochodów, 
2) możliwością ustalenia numeru części oryginalnej oraz odpowiadających jej numerów 

części zamienników, 
3) wgląd w cennik części i materiałów eksploatacyjnych z możliwością podglądu 

stanów magazynowych i dostępności (musi być widoczna aktualna cena (brutto) 
produktu. 

11. WYKONAWCA ma obowiązek przekazać hasło oraz login do funkcjonującego systemu, 
nie później niż w terminie 3 dni od podpisania przedmiotowej Umowy.  
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12. Na wniosek WYKONAWCY (w szczególnych przypadkach) i po wyrażeniu zgody przez 
ZAMAWIAJĄCEGO dopuszcza się zakup i dostawę części używanych, bądź 
po regeneracji. 

13. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wymiany określonego Przedmiotu Umowy 
na inny w przypadku niedopasowania do danej marki i typu pojazdu. 

14. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
15. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
16. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
17. ZAMAWIAJĄCY nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

  

Część od I do III zamówienia  
Umowa ramowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne 
obowiązywać będzie do dnia 31.12.2023r. od dnia jej zawarcia chyba, że wcześniej 
wyczerpana zostanie kwota stanowiąca górną granicę zobowiązań, jakie mogą zostać 
zaciągnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie umowy ramowej. Terminy realizacji 
poszczególnych zamówień cząstkowych, których przedmiot jest objęty umowa ramową, 
zostaną każdorazowo określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w zamówieniu cząstkowym 
(jednostkowym). 
 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. [Warunki udziału w postępowaniu] 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 i art.109 ustawy Pzp oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 125 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu określone  art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. mogące 
dotyczyć: 

2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie 
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym 
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.  

2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym 
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego 
warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże że: 
2.4.1 w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych również wykonywanych, minimum 2 (dwie) główne dostawy 
odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn 
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niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie WYKONAWCY; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być 
nie mniejsza niż: 
Część I 500 000,00 zł, 
Część II 190 000,00 zł, 
Część III 100 000,00 zł. 
Jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, 
a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada dwie dostawy (oraz np. 
poświadczenia), wartość tych dostaw winna być nie mniejsza niż łączna 
kwota, wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia 
warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta. 
Przykładowo: 

1) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I, wykaz powinien 
przedstawiać 2 dostawy o wartości minimum 500 000,00 zł - każda  
z tych dostaw;  

2) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I i II, wykaz powinien 
przedstawiać 2 dostawy o wartości minimum 690 000,00 zł - każda  
z tych dostaw;  

3) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I, II i III wykaz powinien 
przedstawiać 2 dostawy o wartości minimum 790 000,00 zł - każda 
z tych dostaw. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, wartość 
wykonanych dostaw do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, 
musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. 
W przypadku składania oferty na wiele zadań mają zastosowanie zapisy 
akapitu powyżej. Za dostawy tego samego rodzaju ZAMAWIAJĄCY uzna 
dostawy o przeznaczeniu i funkcji tożsamym z przedmiotem zamówienia.  

 
W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN 
ZAMAWIAJĄCY, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego 
Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 
Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. 

 
/Przedmiotowe środki dowodowe/ 
3. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp.  

 

[Obligatoryjne podstawy wykluczenia]  
Podstawy wykluczenia WYKONAWCY z postępowania o udzielenie zamówienia3: 

1) będącego osobą fizyczną, którą  prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 

46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 

                                                 
3 art. 108 ustawy Pzp 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy  
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 
o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.),  

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

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

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

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;  

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;  

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

5) jeżeli ZAMAWIAJĄCY może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 
przesłanek, że WYKONAWCA zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1096 z późn. zm.), 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;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło 
do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 
zaangażowania tego WYKONAWCY lub podmiotu, który należy 
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z WYKONAWCĄ do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020r., poz. 1096 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie WYKONAWCY z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

[Fakultatywne podstawy wykluczenia] 
ZAMAWIAJĄCY przewiduje wykluczenia WYKONAWCÓW, w przepadkach4 określonych 
poniżej: 

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 35, 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) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 
socjalnego lub prawa pracy: 
a) 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, 

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

c) 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; 

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 lit. a lub b; 

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; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy WYKONAWCA w wyniku 

                                                 
4 art. 109 ustawy Pzp 
5 […] 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 […] 
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zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co ZAMAWIAJĄCY jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie 
można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 
WYKONAWCY; 

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;  

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; 

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; 

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. 

Uwaga! W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, ZAMAWIAJĄCY 
nie wykluczy 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. 

5. 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: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub ZAMAWIAJĄCYM; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 
nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie WYKONAWCY, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów. 

ZAMAWIAJĄCY ocenia, czy podjęte przez WYKONAWCĘ czynności, 
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o których mowa wyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu WYKONAWCY. Jeżeli 
podjęte przez WYKONAWCĘ czynności, o których mowa wyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
WYKONAWCĘ. 

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, ZAMAWIAJĄCY może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że WYKONAWCA nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez WYKONAWCĘ sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych WYKONAWCY w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze WYKONAWCY może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

[Udostępnienie zasobów] 
7. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8. WYKONAWCA, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie (załącznik nr 3 do SWZ) 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.   

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, 
że stosunek łączący WYKONAWCĘ z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

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;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

WYKONAWCA polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. ZAMAWIAJĄCY oceni, czy udostępniane WYKONAWCY przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez WYKONAWCĘ spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem WYKONAWCY. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z WYKONAWCĄ, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez WYKONAWCĘ 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY żąda, aby WYKONAWCA w terminie określonym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

11. WYKONAWCA nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 
 

 



 

SPRAWA NR: 01/2022/PN/CZOŁG.SAM. 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH  

DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH  BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa 
w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia do oferty należy przedłożyć:  
1) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SWZ; 
a) WYKONAWCA składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ)6, celem potwierdzenia wykazania warunku 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
/informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu na dzień składania ofert – wzór (szablon) stanowi załącznik nr 2 
do SWZ. Oświadczenie tymczasowo zastępuje wymagane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO środki dowodowe, które będą składane na dalszym etapie 
postępowania/.  

b) WYKONAWCA wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.  

c) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert. 
[W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” - JEDZ] W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji 

(sekcja α lub sekcje A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie 
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - WYKONAWCA może ograniczyć się 
do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 
sekcji w części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia WYKONAWCY o wstępnym potwierdzeniu 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp.  

[Wspólne ubieganie się o zamówienie] 
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 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 o zamówienie publiczne. 

[Udostępnienie zasobów] 
e) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego 
zasoby. 

f) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają 
okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy 
je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI do SWZ. 

g) W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” - JEDZ podmiot udostępniający zasoby 
przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych WYKONAWCY. 

                                                 
6 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, sporządzonym 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). 
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Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α. 
W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.    

h) WYKONAWCA, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostepniających 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.  

[Podwykonawca/y] 
i) WYKONAWCA może powierzyć PODWYKONAWCY wykonanie części 

zamówienia.  
j) ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć PODWYKONAWCOM, oraz podania nazw 
ewentualnych PODWYKONAWCÓW, jeżeli są już znani. WYKONAWCA, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCOM, 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a. jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, 
o ile jest to wiadome, podać firmy PODWYKONAWCÓW;  

b. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego PODWYKONAWCY 
informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego 
dokumentu; 

c. jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć PODWYKONAWCOM.  

Pozostałe wymagania dotyczące PODWYKONAWSTWA zostały określone 
w Rozdziale XXI SWZ. 
ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCA przedstawienia oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 1 dotyczące PODWYKONAWCY(ców). 

[inne postanowienia] 
k) WYKONAWCA może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim 
zawarte pozostają prawidłowe. 

l) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może na każdym etapie postępowania, 
wezwać WYKONAWCÓW do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

m) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, ZAMAWIAJĄCY może 
w każdym czasie wezwać WYKONAWCĘ lub WYKONAWCÓW do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych 
na dzień ich złożenia. 

n) ZAMAWIAJĄCY nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli: 
a.  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile WYKONAWCA wskazał w jednolitym dokumencie dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

b.  podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

o) WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które ZAMAWIAJĄCY posiada, jeżeli WYKONAWCA wskaże 
te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

p) Jeżeli WYKONAWCA nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
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składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a. oferta WYKONAWCY podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub 

b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
q) WYKONAWCA składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym 

mowa w pkt k, aktualne na dzień ich złożenia. 
r) ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

s) Jeżeli złożone przez WYKONAWCĘ oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, może 
on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez WYKONAWCĘ 
warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

/Podmiotowe środki dowodowe/ 
2. ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych tj.: 
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, 

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

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, 
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę aresztu, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo 

lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu. 
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1076 i 1086), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,  

3) oświadczenia WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, o których 
mowa w:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 

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

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

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,  
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
i) art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 ustawy Pzp, 

 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,  
4) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 

że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109  
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz  
z zaświadczeniem ZAMAWIAJĄCY żąda 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; 

5) 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 lub zdrowotne, w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
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 z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 
tych należności; 

6) 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 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających  
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
WYKONAWCY, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 

3. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
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właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym WYKONAWCA 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
1, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 
5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 
6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
b) 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, 

  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
4. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, 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 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY. 

5. ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY, który polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

6. ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w ust. 2, dotyczących PODWYKONAWCÓW 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych PODWYKONAWCÓW 
podstawy wykluczenia z postępowania.  

7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu WYKONAWCY jest umocowana 
do jego reprezentowania, ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCY odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

8. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 
1, jeżeli ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile WYKONAWCA wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów.  

9. Jeżeli w imieniu WYKONAWCY działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7, ZAMAWIAJĄCY 
żąda od WYKONAWCY pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania WYKONAWCY. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio 
do osoby działającej w imieniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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10. Przepisy pkt 7 - 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
PODWYKONAWCY niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach.  

11. W przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może 
żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów. 

 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

I. Informacje o sposobie porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z WYKONAWCAMI jest: p. Paweł Bryczek 
tel. 261 848 766. 

2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst. 

3) WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany udzielić 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. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią 
udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść 
późniejszego oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO.  

4) ZAMAWIAJĄCY nie zamierza zwoływać zebrania WYKONAWCÓW w celu 
wyjaśnienia treści SWZ. 

5) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się,  
aby komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były 
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę  
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie 
przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO. 

6) ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCOM informacje w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące 
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert ZAMAWIAJĄCY będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego WYKONAWCY. 

7) WYKONAWCA jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 
powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8) ZAMAWIAJĄCY, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 
niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9) WYKONAWCA, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone 
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem.  

10) ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności 
za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”).  

11) ZAMAWIAJĄCY informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

[Zalecenia] 
II. Formaty plików wykorzystywanych przez WYKONAWCÓW powinny być zgodne 

z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów  
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z 2017 r., 
poz. 2247). 

1) ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych ZAMAWIAJĄCY rekomenduje 
wykorzystanie jednego z formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) ZAMAWIAJĄCY zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików 
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz 
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 
do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, ZAMAWIAJĄCY zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 
XAdES. WYKONAWCA powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym. 

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

8) ZAMAWIAJĄCY zaleca, aby WYKONAWCA z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 
podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z WYKONAWCAMI odbywała się tylko 
na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

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

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego 
się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego 
odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy 
złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

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

13) Jeśli WYKONAWCA pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

14) ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu. 

15) ZAMAWIAJĄCY zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach 
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty 
w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. WYKONAWCA jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
10.05.2022r.   

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania oferta określonego w SWZ, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu 
związania oferta zwróci się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
WYKONAWCĘ pisemnego7 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania oferta.  
 

 

                                                 
7 t. j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić  
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ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO:  

1) Oferta, oświadczenia (JEDZ), zobowiązanie składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie 
składania oferty, oświadczeń, zobowiązań czy przedmiotowych środków 
dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny WYKONAWCA 
może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu  
(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego 
pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2) ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych8. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
WYKONAWCA, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
WYKONAWCA, WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo PODWYKONAWCA, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

4) Oferta powinna zawierać:  

a) Formularz Ofertowy, załącznik nr 1 oraz 1.1 – 1.3; 
b) Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) załącznik nr 2 do 

SWZ; 
c) Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia stanowiącym załącznik 
nr 7 do SWZ; 

d) Oświadczenie WYKONAWCÓW 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) stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ; 

e) Oświadczenie WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 

f) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru9, chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 
a WYKONAWCA w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów w odniesieniu 

                                                 
8 Przez katalog elektroniczny należy rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług 
sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się 
do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy 
i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach. 
Do ofert składanych w postaci katalogu elektronicznego mogą być załączone dokumenty lub oświadczenia 
uzupełniające ofertę. Wykonawca sporządza katalog elektroniczny na potrzeby udziału w danym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 
9 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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do WYKONAWCY, WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się 
o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów 
udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ 
dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może 
żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów; 

g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
do reprezentowania WYKONAWCY lub podmiotu udostępniającego 
zasoby; 

h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
do reprezentowania wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. umowa 
o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony 
do reprezentowania WYKONAWCÓW w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

i) zobowiązania,  w przypadku gdy WYKONAWCA polega na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli 
prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, 

5) Oferta powinna być: 
a) kompletna, sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ 

w języku polskim,  
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 
6) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez WYKONAWCÓW 

do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) 
nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

7) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. 
ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych 
plików z danymi oraz plików XAdES. 

8) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, 
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania 
oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9) WYKONAWCA, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 
zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

10) Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej 
liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać 
będzie odrzuceniu. 

11) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść 
WYKONAWCA, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz 
ewentualne rabaty. 

12) Dokumenty i oświadczenia składane przez WYKONAWCĘ powinny być w języku 
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, WYKONAWCA 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

13) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego WYKONAWCĘ 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega WYKONAWCA, albo przez 
PODWYKONAWCĘ. 

14) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB 
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

 

ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1) Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy umieścić 
na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 10.02.2022r. 
do godziny 9.00. 

2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ, oświadczenia i/lub 
dokumenty. 

3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
WYKONAWCA powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 ustawy Pzp, 
gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej pod rygorem 
nieważności i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postepowania. 

5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie 
zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6) Szczegółowa instrukcja dla WYKONAWCÓW dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 
2. OTWARCIE OFERT 

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 
tj. 10.02.2022r. o godzinie 09.05. 

2) 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. 

3) ZAMAWIAJĄCY poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4) ZAMAWIAJĄCY, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5) ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których 
oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
6) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty” . 
7) ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert 

z udziałem WYKONAWCÓW lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Cenę oferty należy obliczyć z wykorzystaniem Specyfikacji asortymentowo - cenowej  
(załącznik nr 1.1 – 1.3).  

3. Suma wszystkich pozycji w Specyfikacji asortymentowo - cenowej stanowi wyłącznie 
wartość do porównania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu 
o zamówienie publiczne. 

4. Suma wszystkich pozycji w Specyfikacji asortymentowo - cenowej stanowi wartość do 
porównania ofert, w danej części zamówienia. 

5. Każda pozycja Specyfikacji asortymentowo - cenowej musi być odpowiednio wypełniona  
w sposób niebudzący wątpliwości. 

6. Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach nr od 1.1. do 1.3. nie stanowią 
całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi i zostały 
podane wyłącznie w celu obliczenia przez WYKONAWCĘ ceny oferty.  

7. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

8. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita (brutto) zamówienia  
wyrażona w polskich złotych. 

9. Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot 
zamówienia i/lub cena jednostkowa będzie miała cenę 0,00 zł. (zero złotych). Oferta 
z wyceną i/lub ceną jednostkową 0,00 zł. (zero złotych) zostanie odrzucona. 

10. Zastosowanie przez WYKONAWCĘ nieprawidłowej stawki podatku VAT od towarów 
i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

11. ZAMAWIAJĄCY w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do WYKONAWCY o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

ROZDZIAŁ XIII 
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (odrębnie dla każdej z części 
zamówienia) z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu 
kryterium:  

 

/dotyczy wszystkich części/  
 

Wymagane kryterium: Waga kryterium [%] 

 Cena (brutto) 20% 

 Opust cenowy 40% 

http://platformazakupowa.pl/
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 Termin dostawy 10% 

 Częstotliwość dostaw 30% 

 

Wskazać sposób obliczenia ceny i innych kryteriów: 

1) Cena oferty według następującego wzoru: 

C = [(Cn / Cb)*100] * waga kryterium 20% 

gdzie: C - ilość punktów w kryterium ceny 

Cn – najniższa oferowana cena; 

Cb – cena oferty badanej. 

 
WYKONAWCA w celu wyliczenia ceny oferty wypełnia tabelę Specyfikacji 
asortymentowo - cenową znajdującą się w załączniku nr 1.1, 1.2, 1.3. Całkowitą 
wartość (brutto) WYKONAWCA wykazuje wyłącznie na potrzeby oceny ofert. - 
wycena przedmiotu dla części I zamówienia 5 (pięciu) przykładowych modeli 
samochodów, dla części II oraz III zamówienia 3 (trzech) przykładowych modeli 
samochodów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
2) Opust według następującego wzoru: 

O = [(On / Ob)*100] * waga kryterium 40% 

gdzie: O - ilość punktów w kryterium opust 

On – najniższy oferowany opust; 

Ob – opust oferty badanej. 

 

Przez „Opust” ZAMAWIAJĄCY rozumie – procentową wartość rabatu naliczanego 
od ceny podstawowej przedmiotu zamówienia oferowanego przez WYKONAWCĘ 
w sprzedaży bieżącej za pośrednictwem elektronicznego systemu (aplikacji) – 
oficjalny detaliczny cennik WYKONAWCY. W kryterium „Opust” oferta może 
otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 

3) Termin dostawy – licząc od dnia przesłania (e-mail) zamówienia cząstkowego. 

Punkty w kryterium zostaną przyznawane w następujący sposób: 

Termin dostawy: 
2 (dwa) dni robocze: 10 pkt 
3 (trzy) dni robocze: 5 pkt 
4 (cztery) dni robocze: 0 pkt 
 

 dotyczy realizacji zamówień krajowych 
 

WYKONAWCA w „Specyfikacji asortymentowo - cenowej” zobowiązany jest podać 
termin dostawy w pełnych dniach roboczych. W przypadku podania terminu 
dostawy powyżej wymaganego jako maksymalny, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę 
jako niezgodną z treścią SWZ. Maksymalna ilość punktów do uzyskania  
w powyższym kryterium wynosi 10 pkt. 
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4) Częstotliwość dostaw  według następującego wzoru: 

ZAMAWIAJĄCY wymaga zapewnienia realizacji dostaw części zamiennych 
i eksploatacyjnych dostępnych na stanach magazynowych WYKONAWCY: minimum 
1 (jeden) raz dziennie, w godz. od 07:00 – do 14:00. W przypadku zadeklarowania 
większej dziennej ilości dostaw części zamiennych (realizowanych w godzinach 7:00 
– 14:00 z zachowaniem minimum czasowego wskazanego powyżej) punkty będą 
przyznawane w następujący sposób:  
1 x dziennie w przedziale czasowym opisanym powyżej – 0 punktów,  
2 x dziennie w godzinach od 11:00 i do 14:00 – 15 punktów,  
3 x dziennie w godzinach do 09:00 do 11:00 i do 14:00 – 30 punktów.   
 
WYKONAWCA w „Specyfikacji asortymentowo - cenowej” zobowiązany jest podać 
dzienną ilość częstotliwości dostaw.  
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 30 
pkt. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska 
największą ilość punktów, tj.  

 
Cn = C + O + T + C 

  

ROZDZIAŁ XIV 
FORMALNOŚCI, PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

  
1. ZAMAWIAJĄCY̨ zawiera umowę w sprawie zamówieniá publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszyḿ niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu̇ 
środkóẃ komunikacji elektronicznej. 

2. ZAMAWIAJĄCY̨ możė zawrzeć umowę̨  w sprawie zamówieniá publicznego przed 
upływem terminu, o któryḿ mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postepowanių o udzielenie 
zamówieniá złożonȯ tylko jedna ofertę. 

3. WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez ZAMAWIAJĄCEGO o miejscu i terminie podpisania umowy.   

4. WYKONAWCA, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Ostateczna umowa zostanie uzupełniona  
o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   

5. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia przedstawią ZAMAWIAJĄCEMU umowę regulującą współpracę  
tych WYKONAWCÓW.   

6. Jeżeli̇ Wykonawca, któregó oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla  
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ZAMAWIAJĄCY̨ możė 
dokonać  ́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu 
WYKONAWCÓẂ albo unieważnić postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana. 
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ROZDZIAŁ XVI 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Projektowane postanowienia umowy przedstawia załącznik nr 4 SWZ. 
 

ROZDZIAŁ XVII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJĄCYCH SIĘ 

ORAZ ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

 
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zamówień: na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp oraz zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

ROZDZIAŁ XIX 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
 

Rozliczenia pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN. 
 

ROZDZIAŁ XX 
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XXI 
WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ 

WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia.  

2. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia przez 
PODWYKONAWCĘ/CÓW. 

3. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ, w ofercie, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć PODWYKONAWCOM, oraz podania nazw 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4. Jeżeli wobec PODWYKONAWCY zachodzą podstawy wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY 
żąda, aby WYKONAWCA w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO zastąpił tego 
PODWYKONAWCĘ pod rygorem niedopuszczenia PODWYKONAWCY do realizacji 
części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest 
obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, 
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na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia 
WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXII 
ZAŁĄCZNIKI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr od 1.1 do 1.3. – Specyfikacje asortymentowo-cenowe dla każdej części zamówienia,  
Załącznik nr od 1.4 do 1.6. – Wykaz orientacyjnych potrzeb,  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ),                         
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie, 
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy, 
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw, 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu  

w zakresie podstaw wykluczenia, 
Załącznik nr 7  – Oświadczenie 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). 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
   o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
  

Opracował:  
 
Sekretarz: P. B. 

 

 


