Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149A

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” na dostawę pn.

Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji projektu
dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Postępowanie realizowane jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego
pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: RG.271.7.2022

Zatwierdzam wraz z załącznikami:

mgr Andrzej Homa
Wójt Gminy Chłopice

Chłopice 04.08.2022

Nr postępowania: RG.271.7.2022
Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym na wózku inwalidzkim w ramach
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Chłopice
Chłopice 149A, 37-561 Chłopice
Tel.: 16 624 00 00; tel./fax.: 16 622 24 60
NIP: 792-20-32-035
Adres e-mail: gmina@chlopice.pl
Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
adres ePUAP: /UG_Chlopice/SkrytkaESP
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ
INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia będą udostępniane na stronie
prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz stronie internetowej
Zamawiającego: http://bip.chlopice.pl.
III. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PROWADZENIA NEGOCJACJI.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji w celu
ulepszenia treści ofert.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między
regionami III” obszar D.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego
(mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
w ramach realizacji projektu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
minimalne warunki techniczne stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
4.Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego.
5. Jeżeli zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie mają charakter pomocniczy, przykładowy dla określenia jakości oraz wymaganych
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego w SWZ marki
lub nazwy handlowej towaru ma charakter wyłącznie przykładowy, a nie wskazuje na konkrety wyrób
lub konkretnego producenta. Przygotowując ofertę Wykonawca winien kierować się wyłącznie
wymaganiami co do parametrów technicznych urządzeń i nie ma obowiązku ofertowania urządzeń
podanych jako przykładowe.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach
techniczno – użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany
wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W
tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego
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rozwiązania, umożliwiające porównanie go ze wszystkimi parametrami wskazanymi w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia z zaproponowanym rozwiązaniem. Dopuszcza się zaoferowanie
przedmiotu zamówienia o wyższych parametrach technicznych.
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34110000 - 1 – samochody osobowe;
34114000 - 9 – pojazdy specjalne;
34114400 - 3 – minibusy;
34115200 - 8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób;
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (termin dostawy): do dnia 9 grudnia 2022r.
2. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Maksymalny termin dostawy wymagany
przez Zamawiającego do dnia 9 grudnia 2022r. Wykonawca może skrócić termin realizacji
zamówienia zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert określonym w pkt. XVII SWZ.
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Po przekroczeniu terminu umownego realizacji zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje prawo do
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
6. Potwierdzeniem dochowania terminu zakończenia przedmiotu umowy będzie data protokołu
odbioru końcowego, który sporządzony zostanie po dostawie całego zakresu zamówienia i
stwierdzeniu zgodności dostawy z warunkami realizacji zamówienia.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Minimalny okres gwarancji wynosi (bez limitu kilometrów):
- gwarancja na pojazd, w tym: silnik, układ napędowy, podzespoły mechaniczne i elektryczne oraz
wyposażenie
- na okres min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów;
- gwarancja na powłokę lakierniczą
- na okres min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów;
- gwarancja na perforację elementów nadwozia - na okres min. 72 miesiące bez limitu kilometrów.
4. Wykonawca może wskazać dłuższy okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z
opisem kryteriów oceny ofert określonym w pkt. XVII SWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
VIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZENIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344 ze zm.).
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2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl;
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres
ePUAP
/UG_Chlopice/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej przetargi@chlopice.pl.
4. Rejestracja na miniPortalu, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga od
Wykonawcy zamierzającego wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych na stronie .
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
miniPortalu:
1) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB.
2) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
3) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. XII),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1) adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ
PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH
W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP.
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Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie procedury przetargowej i merytorycznym:
Pan Jacek Kotyla tel. 16 624 00 00 wew. 21;
XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu składania ofert do dnia 20.09.2022r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy) – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SWZ;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy) – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wykaz rozwiązań równoważnych z opisem przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy. 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.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder (ZIP)
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do
szyfrowania Wykonawca zaszyfrowuje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
8. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
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podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie , jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznej poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy.
10. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty
inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca:
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ppkt 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, każdy w
zakresie dokumentu, który go dotyczy;
b) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu który go dotyczy.
11. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 22.08.2022r. do
godziny 10:00.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szyfrowanie oferty lub podpisanie
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu nie jest równoznaczne z opatrzeniem oferty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający zaleca podpisanie oferty formatem PAdES i oznaczenie znacznikiem czasu.
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6. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
7. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /UG_Chlopice/SkytkaESP
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 ze zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
14. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.
XIV.TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2022r. o godzinie 11:00.
2.Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XV.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ W ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142)
lub w art. 54 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z
2021r. poz. 523, 1929, 1559, 2054 i 2120),
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. z 2021r. poz. 1745),
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, 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, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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4. Zamawiający żąda przedłożenia 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, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 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 z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022r., poz. 835, dalej) zwaną dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach”. Z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3
ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022r, poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący albo wpisany na listę lub będący taka jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2002r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności o których mowa w pkt. 5.
7. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty
dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza do negocjacji lub dialogu, a także nie
prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy
konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się
odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy
konkursowej.
9. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego
lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
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10. Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach, o braku podstaw do wykluczenia na tej podstawie – zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem Formularza
Ofertowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz
istotnymi postanowieniami umowy określonymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do
SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu musi być ustalona zgodnie z
obowiązującymi przepisami, ustalenie stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami
stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z
2021r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert –zamówienia:
1) Cena (C)
– waga kryterium 60 %
2) Okres udzielonej gwarancji na pojazd (G1)
– waga kryterium 15 %
3) Okres udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą (G2)
– waga kryterium 10 %
4) Okres udzielonej gwarancji na perforację nadwozia (G3)
– waga kryterium 10 %
5) Termin dostawy (T)
– waga kryterium 5 %
2.Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60% - max. 60 pkt. Zamawiający zastosuje następujący wzór:
cena oferty najniższej brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
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* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Okres udzielonej gwarancji na pojazd (G1) – waga 15% - max. 15 pkt. Zamawiający będzie
przyznawał punkty zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.

Okres udzielonej gwarancji na pojazd (G)

Liczba punktów

1.
2.
3.

24 miesiące
36 miesięcy
48 miesięcy

0 pkt.
10 pkt.
15 pkt.

Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące.
W przypadku braku lub zaoferowania okresu krótszego niż 24 miesiące Zamawiający uzna, że oferta
Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 48 miesięcy, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią
oferty.
3) Okres udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą (G2) – waga 10% - max. 10 pkt.
Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.

Okres udzielonej gwarancji na powłokę
lakierniczą (G2)

Liczba punktów

1.
2.
3.

36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą wynosi 36 miesięcy.
W przypadku braku lub zaoferowania okresu krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta
Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 60 miesięcy, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią
oferty.
4) Okres udzielonej gwarancji na perforację nadwozia (G3) – waga 10% - max. 10 pkt.
Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.

Okres udzielonej gwarancji na perforację
nadwozia (G3)

Liczba punktów

1.
2.
3.

96 miesięcy
108 miesięcy
120 miesięcy

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na perforację nadwozia wynosi 96 miesięcy..
W przypadku braku lub zaoferowania okresu krótszego niż 96 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta
Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlegać będzie odrzuceniu.
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W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy Zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 120 miesięcy, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią
oferty.
5) Termin dostawy (T) – waga 5% - max. 5 pkt. Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z
poniższą tabelą:
L.p.

Termin dostawy (T)

Liczba punktów

1.
2.

do dnia 9 grudnia 2022r.
do dnia 25 listopada 2022r.

0 pkt.
5 pkt.

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi do dnia 9 grudnia 2022r.
W przypadku braku lub zaoferowania terminu dłuższego niż do dnia 9 grudnia 2022 Zamawiający
uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego do dnia 25 listopada 2022r. Zamawiający do
oceny ofert przyjmie termin 25 listopada 2022, do umowy natomiast wpisany zostanie termin
dostawy zgodnie z treścią oferty.
6) Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór:
On = C + G1 + G2 +G3 + T
gdzie:
On – ilość punktów uzyskana przez n-tego Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.
C – ilość punktów uzyskanych przez n-tego Wykonawcę w wyniku oceny kryterium „Cena”,
G1 – ilość punktów uzyskanych przez n-tego Wykonawcę w wyniku oceny kryterium „Okres
udzielonej gwarancji na pojazd”,
G2 – ilość punktów uzyskanych przez n-tego Wykonawcę w wyniku oceny kryterium „Okres
udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą”,
G3 – ilość punktów uzyskanych przez n-tego Wykonawcę w wyniku oceny kryterium „Okres
udzielonej gwarancji na perforację nadwozia”,
T – ilość punktów uzyskanych przez n-tego Wykonawcę w wyniku oceny kryterium „Termin
dostawy”,
3. Punktacja przyznawana ofertom, w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą wskazaną w SWZ.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowania.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział realizację części zamówienia przez Podwykonawcę,
przekazuje Zamawiającemu przed podpisaniem umowy listę podwykonawców na piśmie oraz
dokumenty wymagane w Projekcie umowy.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
XIX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCOM.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp
„Środki ochrony prawnej”.
XX.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawców z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt. 1 ustawy Pzp.
XXI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie.
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2)
świadczenia polegające na wykonaniu dostaw, których przedmiotem zamówienia była dostawa
fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w tym co najmniej jedno świadczenie musi dotyczyć
samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim;
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę wykaz
dostaw stanowiący załącznik nr 5 do SWZ;
XXII.INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, składane na wezwanie obejmują:
1) 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, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 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 z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 4 do SWZ;
3) 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, sporządzonego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
4) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie fabrycznie
nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim, w tym co najmniej jednego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego
do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty lub oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy –
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
5.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
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1) 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 oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej w zakresie i w
sposób określony w art. 70 ustawy Pzp.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów, lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż uwzględniając rodzaj zamówienia, jego
wartość, zamówienie jest możliwe do zrealizowania również przez podmioty z sektora MŚP.
Zamówienia ze względów technicznych i organizacyjnych nie daje możliwości podzielenia na części,
przedmiot zamówienia tworzy funkcjonalną całość.
XXIV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB MAKSYMALNA LICZBA
CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB
ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU
WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA
OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXVI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP.

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT. 2 USTAWY PZP.
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Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
XXVIII. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ
WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK
WNIESIENIA WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XXX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 I 8
USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.
XXXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA
PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2
USTAWY PZP.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymogu złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a
jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.
XXXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXXIV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom)
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
4. Brak wskazania w ofercie podwykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako deklaracja
samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
5. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp,
poprzez złożenie przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego oświadczenia o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego podwykonawcy.
6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do SWZ.
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XXXV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXXVII.WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
XXXVIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXXIX.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.
1. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chłopice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektorochronydanych@chlopice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem na „Dostawa samochodu 9-cio miejscowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.”; znak: RG.271.7.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres
wynikający z umowy o dofinansowanie zadania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
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udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Finansowanie zamówienia.
Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.
3. Załączniki do SWZ.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Formularz Ofertowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.
Wykaz zrealizowanych dostaw
Projekt umowy
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Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Załącznik nr 1 do SWZ – RG.271.7.2022

OFERTA
Gmina Chłopice
Chłopice 149A
37-561 Chłopice
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Postępowanie numer: RG.271.7.2022
JA NIŻEJ PODPISANY

działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia (SWZ).
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia – dostawy następującego pojazdu zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
marka
model
rok produkcji
za cenę ryczałtową brutto:

zł

słownie złotych:
w tym podatek VAT:

%

kwota podatku VAT:

zł

kwota netto:

zł

słownie złotych:
i oświadczam, że wyliczenie ceny ofertowej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie1:
do dnia 9 grudnia 2022r.

do dnia 25 listopada 2022r.

(maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 9 grudnia 2022r, termin realizacji
zamówienia należy wskazać zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)
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UDZIELENIA GWARANCJI i rękojmi na okres1:
- na pojazd (G1) bez limitu kilometrów1:
24 miesiące

36 miesięcy

48 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące, okres udzielonej gwarancji należy wskazać zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

- na powłokę lakierniczą (G2) bez limitu kilometrów1:
36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynosi 36 miesięcy, okres udzielonej gwarancji należy wskazać
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

- na perforację nadwozi (G3) bez limitu kilometrów1:
96 miesięcy

108 miesięcy

120 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi 96 miesięcy, okres udzielonej gwarancji należy wskazać
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

oraz INFORMUJĘ, że najbliższa autoryzowana stacja obsługi pojazdu znajduje się w miejscowości:
(co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się w odległości nie
większej niż 100 km od miejscowości Chłopice, liczona po drogach publicznych)

3. Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania:
- wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług to
zł netto2;
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie
%
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że:
- zamówienie zamierzam wykonać1

SAMODZIELNIE/ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE:

- zamówienie ZAMIERZAM POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM w następującym zakresie – część
zamówienia i wartość brutto udzielonej części zamówienia:
- ZAMIERZAM powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome podać nazwy firm podwykonawców):

5. AKCEPTUJĘ termin płatności faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

1

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
2
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6. JESTEM związany ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. do dnia 20.09.2022r.
7. OŚWIADCZAM, że:
1) oferta uwzględnia wszystkie składniki związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w szczególności:
koszt dostawy, załadunku, rozładunku oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia
co w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wiąże się z wzięciem na siebie ciężaru wszystkich kosztów
nie przewidzianych na etapie składania oferty, a niezbędnych do prawidłowego ukończenia zamówienia;
2) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
3) zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
4) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3
5) oferta NIE ZAWIERA/ZAWIERA1 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach:
6) jestem MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM/JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ/OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/INNY RODZAJ1:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
imię i nazwisko:
firma:
adres:
adres skrzynki ePUAP:
tel.:
fax:
e-mail:
9. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.
2.
3.
4.
dnia

r.

(miejscowość)
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

3rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.).
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Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 1a do Formularza oferty
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lp.

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.

Samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

1.1

Nadwozie:
1. fabrycznie nowy, nierejestrowany, nie używany, przebieg technologiczny do 20 km;
2. rok produkcji 2022;
3. podać producenta, typ, model;
4. nadwozie 9-cio osobowe;
5. drzwi boczne przesuwane z jednej;
6. nadwozie przeszklone z obu stron na całej długości pojazdu;
7. szyby w oknach przedziału pasażerskiego przyciemniane;
8. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, ogrzewana szyba, wycieraczka;
9. kolor nadwozia – do uzgodnienia (szary, ciemnoszary, z wyjątkiem czarnego);
10. przednie światła przeciwmgielne;
11. światła do jazdy dziennej;
12. centralny zamek z alarmem sterowany pilotem;
13. lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane;
14. czujniki parkowania przód i tył z sygnalizacją dźwiękową;
15. kamera cofania z wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu fabrycznego radia lub na
dodatkowym wyświetlaczu montowanym na desce rozdzielczej;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TAK/NIE,
TAK/NIE,
……………………………………………………………………………
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
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Lp.

1.2

1.3

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyposażenie kabiny i warunki pracy kierowcy:
1. układ foteli bez wózka inwalidzkiego: I rząd 1+2, II i III rząd 1+1+1 lub 2+1 lub kanapa 3
osobowa;
2. układ foteli z wózkiem inwalidzkim: I rząd 1+2, II rząd 1+1+1 lub 2+1 lub kanapa 3
odobowa, III rząd wózek inwalidzki (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim),
3. fotele III rzędu z możliwością szybkiego, beznarzędziowego demontażu,
4. fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oraz podłokietnikiem,
5. wszystkie siedzenia w pojeździe wyposażone w 3 punktowe bezwładnościowe pasy
bezpieczeństwa i regulowane zagłówki,
6. regulowana kolumna kierownicza w co najmniej jednej płaszczyźnie,
7. poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów na przednim siedzeniu (przednie i boczne),
8. pełna tapicerka ścian bocznych i podsufitki,
9. tapicerka siedzeń w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym,
10. podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna na całej długości pojazdu,
11. klimatyzacja manualna,
12. nawiewy klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń,
13. ogrzewanie dla drugiego rzędu siedzeń,
14. oświetlenie wnętrza pojazdu przód i przedział pasażerski w podsufitce,
15. fabryczne radio wbudowane w deskę rozdzielczą z wyświetlaczem, funkcją zestawu
głośnomówiącego (system Bluetooth do łączności z telefonem) i min. 4 głośnikami;
16. elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich;
17. gniazdko elektryczne 12V w desce rozdzielczej;
Parametry pojazdu - wymiary:
1. typ nadwozia: minibus, mikrobus, kombi
2. długość całkowita pojazdu od 5200 do 5600mm,
3. wysokość całkowita pojazdu od 1890 do 2000mm,
4. szerokość pojazdu od 1900 do 2100mm (złożone lusterka zewnętrzne),
5. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 Mg,

1. TAK/NIE,
2. TAK/NIE,
3. TAK/NIE
4. TAK/NIE
5. TAK/NIE
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

16. TAK/NIE,
17. TAK/NIE,

1.
2.
3.
4.
5.

TAK/NIE,
długość: ………………………….…(mm),
wysokość: ………………………….…(mm),
szerokość:
………………………….….(mm),
TAK/NIE,
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Lp.

1.4

Systemy bezpieczeństwa:
1. wspomaganie układu kierowniczego;
2. hamulce tarczowe przód;
3. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny);
4. system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyśpieszania (ASR lub równoważny);
5. system stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny);
6. system ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny);
7. system monitorowania ciśnienia w oponach;
8. immobiliser;
9. tempomat

1.5

Silnik i układ napędowy:
1. rodzaj paliwa: olej napędowy - diesel;
2. pojemność silnika od 1990 do 2100 cm3;
3. moc maksymalna silnika od 130 do 160 KM;
4. norma emisji spalin (zgodnie z obowiązującymi przepisami) min. EURO 6;
5. napęd na koła przednie;
6. skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny;
7. komplet kół z oponami wzmacnianymi letnimi, na felgach min. 16’’ stalowych z
fabrycznymi kołpakami lub felgi aluminiowe;
8. pełnowymiarowe koło zapasowe;

1.6

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TAK/NIE,
pojemność ………………………. cm3,
moc silnika ……………….KM,
norma emisji spalin ………………………………..
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

8. TAK/NIE,

Zabudowa specjalistyczna – zgodnie z obowiązującymi przepisami i homologacją:
1. stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania 1. TAK/NIE
wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku zgodnie z homologacją;
2. najazdy szynowe aluminiowe, rozsuwane, z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania
2. TAK/NIE
wózka inwalidzkiego do pojazdu, o długości min. 2 000 mm, najazdy chowane w
przestrzeni bagażowej pojazdu zgodnie z homologacją;
3. oznakowanie zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych oraz 3. TAK/NIE
homologacją;
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Lp.

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.7

Wyposażenie dodatkowe:
1. podstawowe: fabryczny podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt
ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, zaczep holowniczy;
2. dwa kluczyki z pilotami do alarmu i centralnego zamka;
3. dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń,
4. chlapacze przednie i tylnie chroniące nadwozie;
5. komplet kół z oponami wzmacnianymi zimowymi, na felgach min. 16’’ stalowych z
fabrycznymi kołpakami lub felgi aluminiowe;

1.8

Wymagane dokumenty i pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach
publicznych zgodnie z par. 2 ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. wyciąg ze świadectwa homologacji kompletnego pojazdu jako samochód osobowy
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich;
3. instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim
4. książka gwarancyjna i eksploatacyjna
5. autoryzowana stacja obsługi znajduje się w odległości mniejszej niż 100 km od
miejscowości Chłopice

1. TAK/NIE,
2.
3.
4.
5.

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

1. TAK/NIE,
2. TAK/NIE,

3. TAK/NIE,
4. TAK/NIE,
5. TAK/NIE, miejscowość: ……………………………………..

UWAGA:
Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca podając rzeczywiste parametry/rozwiązania/ potwierdzające spełnienie wymagań lub zaznaczając TAK / NIE

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………….……………………………………
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Niepełnosprawnych
Załącznik nr 2 do SWZ – RG.271.7.2022

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 273 ust. 2 w związku z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

będący małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK /  NIE
(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź - definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

REGON:

NIP:

KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
prowadzonym przez Gminę Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1, pkt. 1,2 i 5 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
1

Załącznik nr 2 do SWZ – RG.271.7.2022

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawców przewidzianych do realizacji
zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający może uzyskać następujące podmiotowe środki dowodowe 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:

(środki dowodowe oraz dane umożliwiające dostęp do wskazanych środków)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
W imieniu
(wpisać nazwę i adres podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:

(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

przy wykonaniu zamówienia pod nazwą:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
Oświadczam, że:
a) udostępniam w/w Wykonawcy zasoby w zakresie (należy podać informacje umożliwiające ocenę
spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
publicznego będzie następujący:
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
d) będę realizował ww. dostawy, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków
udziału w postępowaniu na których polega Wykonawca.

dnia

r.

(miejscowość)

……………………….………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
udostępniającego)
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Załącznik nr 4 do SWZ – RG.271.7.2022

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP oraz o aktualności informacji,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
w imieniu Wykonawcy:

(pełna nazwa/firma, adres)

oświadczam, że:
- nie należę do grupy kapitałowej*;
- należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej:

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiadając na wezwanie
Zamawiającego, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamiast podmiotowego środka
dowodowego oświadczam co następuje:
potwierdzam, że nie podlegam wykluczeniu na jakiejkolwiek z podstaw wykluczenia określonych
w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1 – 4 ustawy z dnia
12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1929, 1559, 2054 i 2120),
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. z 2021r. poz. 1745),
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, 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, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) ponadto z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r, poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący albo wpisany na listę lub będący taka jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2002r., o ile
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został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Załącznik nr 5 do SWZ – RG.271.7.2022

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

REGON:

NIP:

KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
prowadzonym przez Gminę Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w SWZ (pkt. XXI pkt. 1. 4) SWZ),
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:
1) zrealizowała należycie w ciągu ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych realizuje, następujące
zamówienia:

Lp.

Podmiot na rzecz którego
zrealizowano dostawę (nazwa,
adres)

Nazwa zamówienia /Charakterystyka
zamówienia - Informacje
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu

Wartość
dostawy
[PLN brutto]

Okres realizacji zamówienia
data zakończenia
(miesiąc, rok)

1

2

3

4

5

1
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Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty lub oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

2
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Załącznik nr 6 do SWZ – RG.271.7.2022
UMOWA NR RG.271.7.2022 – projekt umowy
Umowa została zawarta w dniu ...................... r. w Chłopicach pomiędzy:
Gminą Chłopice
37-561 Chłopice 149A
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Chłopice
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Pan Andrzej Homa
Pani Agnieszka Koralewicz

zwanym dalej Zamawiającym, a
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.:
Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot Umowy.
1. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar
D.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego (mikrobusa)
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach
realizacji projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i przeniesienia własności fabrycznie
nowego pojazdu marki ………………………, model ………………………, rok produkcji……………………………, który jest
zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i spełnia minimalne warunki dla pojazdu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego (rok produkcji 2022) samochodu 9-cio
miejscowego (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz oznakowaniem zgodnie z homologacją;
- dostarczenie wraz z pojazdem wyciągu ze świadectwa homologacji dopuszczającego kompletny pojazd do
ruchu drogowego jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wydane przez uprawniony organ zgodnie z przepisami
obowiązującymi na terenie Polski oraz zgodnie z przepisami prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem dostarczenia pojazdu prześle
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Zamawiającemu do wglądu dokumenty homologacyjne;
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po
drogach publicznych, w szczególności: dowód uiszczenia opłaty za wprowadzenie pojazdu na terytorium
kraju (recyklingowej) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z
oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo
świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na
terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo
zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, kartę pojazdu. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym terminem dostarczenia pojazdu prześle Zamawiającemu do wglądu dokumenty
niezbędne do rejestracji pojazdu;
- dostarczenie kompletu instrukcji użytkowania w języku polskim oraz książki gwarancyjnej i serwisowej;
- zapewnienie napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, co
najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od
miejscowości Chłopice liczona po drogach publicznych;
5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne
wymagania techniczne dla samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik do
umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji przedmiotu
umowy przedstawionych w ofercie.
§2 Wynagrodzenie oraz warunki płatności.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:
…………………… zł brutto (słownie złotych: …………….. złotych),
w tym VAT % w wysokości ……………….zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji
przedmiotu umowy, w tym, upusty, rabaty, cła, marże, homologacje, oznakowanie pojazdu, koszty
związane z transportem: załadunek, dowóz, wyładunek pod adres wskazany przez Zamawiającego i nie
ulegnie zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu i warunków Umowy
sporządzony i podpisany przez strony umowy, o którym mowa w §4 niniejszej umowy.
4. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz zawierający zestawienie dostaw lub usług
objętych fakturą, które wykonali podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat
ich zapłaty oraz dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty przysługującego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Dokonanie bezpośredniej zapłaty możliwe
jest tylko w stosunku do podwykonawcy, który zawarł umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w jej treści rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Prawidłowo wystawiona faktura zawierała będzie następujące dane:
Nabywca: Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice
NIP:
792-20-32-035
Odbiorca: Urząd Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice
8. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§3 Termin realizacji Umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia ……………………………..
2. Potwierdzenie dochowania terminu zakończenia przedmiotu umowy stanowi data protokołu odbioru
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końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy.
§4 Warunki realizacji i odbioru oraz warunki techniczne.
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Chłopice, 37561 Chłopice 149A lub pod inny adres wskazany przez Zamawiającego, we wszystkie dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00.
2. O konkretnym dniu dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem dostawy.
3. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był zgodny ze złożona ofertą, opisem technicznym i
spełniał minimalne warunki techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób kompletny, z należytą starannością, bez wad i
usterek, zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, rzeczywistymi warunkami realizacji,
dokonał niezbędnych uzgodnień i uwzględnił je w złożonej ofercie.
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony pojazd był fabrycznie nowy z roku produkcji 2022, nigdy nie
eksploatowany, z przebiegiem technologicznym nie większym niż 20 km.
7. Przedmiot dostawy – pojazd kompletny, musi odpowiadać wszystkim wymogom prawnym
dopuszczającym do użytkowania jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, zgodnie z polskimi przepisami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu
drogowym, w tym musi posiadać stosowną homologację i wymagane oznakowanie zgodne z homologacją.
8. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie jego oceny jakościowej i
funkcjonalnej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy.
9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi
przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
10. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z dokumentacją przetargową oraz złożoną
ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie dokonać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny
z dokumentacja przetargową oraz złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostawy nie może
przekroczyć terminu określonego jako termin realizacji umowy określony w §3.
11. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§5 Gwarancja i serwis.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, w tym:
- gwarancja na pojazd, w tym: silnik, układ napędowy, podzespoły mechaniczne i elektryczne oraz
wyposażenie na okres ………. miesięcy bez limitu kilometrów;
- gwarancja na powłokę lakierniczą na okres ………. miesięcy bez limitu kilometrów;
- gwarancja na perforację elementów nadwozia na okres ………. miesięcy bez limitu kilometrów.
2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady
te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także
po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis producenta wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, w szczególności: do bezpłatnej naprawy lub wymiany
podzespołów, wyposażenia lub części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, niepełnowartościowe
lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji lub wadliwego
wykonania.
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6. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji, wady w przedmiocie umowy realizowane będą poprzez
wymianę części i podzespołów na nowe, nieużywane i nie regenerowane.
7. Wykonawca zapewnia, że naprawy gwarancyjne realizowane będą w terminie 14 dni od dnia przekazania
pojazdu do serwisu producenta, z zastrzeżeniem przypadku, w którym wydłużenie naprawy jest niezależne
od serwisu producenta (oczekiwanie na części, wysoki stopień skomplikowania naprawy) to okres
wykonania naprawy będzie uzgodniony odrębnie przez strony umowy.
8. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 7,
Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy o podobnych parametrach technicznych.
§6 Współdziałanie Stron.
1. W celu zapewnienia prawidłowej koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznacza
się następujące osoby do współpracy:
- ze strony Zamawiającego Pan(i) …………………………………., tel. ……………………., e-mail ……………………………….
- ze strony Wykonawcy Pan(i) ………………………………………., tel. ……………………., e-mail ……………………………….
2. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
§7 Podwykonawstwo.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
- samodzielnie w całości/samodzielnie w zakresie ……………………………………………………………………………………..
- przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: ………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Firma podwykonawcy, siedziba, adres, zakres zamówienia)

2. Wykonawca realizujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji umowę z podwykonawcą.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. O zmianie
Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.
§8 Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, oraz aktualną
wiedzą i kwalifikacjami;
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które w ocenie
Wykonawcy mogą mieć wpływ na realizację umowy, w szczególności:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca
uczestniczy jako dłużnik;
c) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
d) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe, techniczne, finansowe, handlowe) uzyskane w związku z
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realizacja niniejszej umowy objęte są obowiązkiem zachowania w poufności, a obowiązek zachowania
poufności dotyczy również osób realizujących przedmiot umowy i podwykonawców.
3. Wykonawca ma prawo do korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w
umowie. W żadnych okolicznościach Wykonawca i osoby działające w jego imieniu nie maja prawa do
korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności do celów komercyjnych.
4. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu przedmiotu
umowy. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, gdy
obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
§9 Obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które w ocenie Zamawiającego
mogą mieć wpływ na realizację umowy;
2) terminowego dokonania odbioru przedmiotu umowy;
3) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§10 Kary Umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy Wykonawca skrócił termin realizacji
przedmiotu umowy, za co uzyskał dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert – w wysokości 3,0%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 1,0%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4) za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości
1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy –
karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Kary umowne Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §2 ust. 1 umowy.
§11 Zmiana Umowy.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w
art. 455 ust. 1, pkt. 1) – 4) i ust. 2ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
pojazdów lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i innych wynikających z oferty (opisu
przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego pojazdu), na podstawie której był dokonany wybór
Wykonawcy;
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
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nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, w szczególności zagrażające bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach (wojna, działania
wojenne, stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony przez organy państwa, itp.);
b) zmiana umowy w zakresie terminu realizacji nie może być większa - dłuższa niż okres powodujący
podstawę do zmiany umowy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności mogących być podstawą do zmiany umowy.
5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
§12 Odstąpienie od Umowy.
1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o tym, że:
1) zaistniała co najmniej jednej z przesłanek odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 456 ust. 1
ustawy,
2) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5) Wykonawca opóźnia się z dostawą ponad 30 dni od terminu określonego w umowie lub dostarczył
produkty nie odpowiadające właściwym dla niego normom oraz cechom technicznym określonym w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i nie dokonał usunięcia wady stwierdzonej podczas
odbioru w terminie wskazanym w umowie.
2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w rażący
sposób postanowienia umowy.
3. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy w realizacji istotnych
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i nie wywiązanie się z nich w ciągu 30 dni od daty otrzymania
pisemnego żądania ich wypełnienia.
4. Odstąpienie może nastąpić również w sytuacji, gdy wysokość kar umownych, których może dochodzić
Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 50% wartości wynagrodzenia.
5. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.
§14 Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a
jeden Wykonawca.
4. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1) oferta Wykonawcy
2) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Zamawiający

Wykonawca
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