
Znak: OSP.1.2021 

 

Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu  

Studzieniec 6 

37 – 403 Studzieniec 

telefon: 15 841 00 04 

faks: 15 841 00 17  

e – mail: ug@pysznica.pl 

NIP  865-225-12-70 

Adres strony internetowej: https://pysznica.bip.gmina.pl/  

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1, o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej 214 000 EURO,  którego przedmiotem jest 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP 

Studzieniec 

 
 

 

Znak sprawy: OSP.272.1.2021 
 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz platformy dostępnej pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

Studzieniec, 26.07.2021 r.                                                  Zatwierdzam 

 

Kuziora Józef 

                              

Prezes OSP Studzieniec                                                                          

…………………………………. 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu  

Studzieniec 6 

37 – 403 Studzieniec 

telefon: 15 841 00 04 

aks: 15 841 00 17  

e – mail: ug@pysznica.pl 

NIP  865-225-12-70 

Adres strony internetowej: https://pysznica.bip.gmina.pl/ 

godziny urzędowania: 730 – 1530 

Znak postępowania: OSP.1.2021, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 

posługiwać się tym znakiem. 

Godziny pracy:  7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU 

DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY) 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322 37-403 Pysznica  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w 

celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacji tego zamówienia;  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych;  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności: z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

mailto:iod@pysznica.pl


8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9. Posiada Pani/Pan:  

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz na 

podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SWZ.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.   

3.     Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów 

ustalonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro. 

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest 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 2020 r. poz. 344). 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

9.  

   

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo 

gaśniczego dla OSP Studzieniec. 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu 

ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu. 

Opis samochodu: 

- Pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2020, 



- Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3 350 mm 

- Moc silnika nie mniejsza niż 210 kW, 

- Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta, 

 - Pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego, 

 - Układ jezdny – stały napęd 4x4 

- Manualna skrzynia biegów, 

- Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, 

- Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

Szczegółowy opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowa 

Specyfikacja techniczna. 

Wymagania dodatkowe: 

-Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy i innych osób 

obsługujących pojazd w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdu. 

- Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu w siedzibie 

Wykonawcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów 

eksploatacyjnych. 

- Oferowany sprzęt musi posiadać wszelkie świadectwa dopuszczenia, homologacje, 

certyfikaty i atesty wymagane przepisami Prawa Polskiego i UE 

- W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

 

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w niniejszej 

specyfikacji oraz w Szczegółowej specyfikacji technicznej Załącznik nr 5 do SWZ.  

1.3. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a 

w szczególności:  

a) posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej wystawione przez CNBOP wydane w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z dnia 2 czerwca 2007 r. Nr 

143, poz. 1002, zmienione rozporządzeniem Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553), 

Wykonawca w celu weryfikacji -sprawdzenia zgodności oferowanych 

parametrów zobowiązany jest dołączyć do oferty, świadectwo CNBOP 

oferowanego  samochodu. 

b) ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo 

o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  

c) posiadać Homologację europejską – dotyczy podwozia wykorzystanego do 

zabudowy (podwozie musi posiadać homologację pojazdu niekompletnego). 

1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu 

dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 



1.5.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania 

przez dostawę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów 

(świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i 

oceny zgodności ze Szczegółową specyfikacją techniczną.  

1.6.  Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i zamontowania 

sprzętu, którym dysponuje OSP Studzieniec. Zamawiający wymaga uzgodnienia 

rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego 

rozmieszczenia i zamontowania. 

1.7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy. 

W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 

wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  

1.8. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

1.8.1. zapewnić bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po 

uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, 

konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu, 

1.8.2. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym 

przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia i posiadać serwis 

zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, 

1.8.3. uzyskać dopuszczenie do eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy 

(w tym np. odbioru UDT) 

1.8.4. Serwis pogwarancyjny dla podwozia na terenie Polski w odległości do 

100 km od siedziby Zamawiającego. 

1.8.5. Pojazd dostarczony w ramach niniejszego postępowania nie może posiadać 

napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem 

oznaczeń producenta pojazdów. 

1.8.6. Dostarczony pojazd musi być w pełni sprawny i powinien odpowiadać 

standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i 

przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz 

powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych. 

1.8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin 

zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

1.8.8. Stan formalno – prawny: 

- w pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 

- pojazd przygotowany do rejestracji lub zarejestrowany na terenie RP w 

dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy, 



- pojazd w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i 

dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 

- stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy),  

1.8.9. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie 

przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu 

rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) przedmiotu umowy. 

1.8.10. Usunięcie wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 10 dni licząc od daty 

zgłoszenia uszkodzenia (awarii) Wykonawcy. W przypadku, gdy termin 

naprawy będzie przekraczał 10 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, 

sprawny technicznie egzemplarz takiego samego przedmiotu umowy lub o 

parametrach nie gorszych. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał w/w 

(zastępczego) przedmiotu umowy zobowiązany jest pokryć koszty 

poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia przedmiotu umowy 

zamiennego tej samej klasy. 

1.8.11. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie 

części lub całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiającego lub 

osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia,  

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 

dni kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia. 

1.8.12. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany przedmiotu 

umowy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry 

wymienionego przedmiotu umowy w przypadkach, gdy: 

a) czas naprawy przedmiotu umowy przekroczy 30 dni licząc od dnia 

zgłoszenia tej naprawy, wymiana nastąpi wraz z upływem tego okresu, 

b) przedmiot umowy wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach 

tego samego podzespołu - w terminie 14 dni licząc od dnia 

zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii), 

c) wyrazi na to zgodę Zamawiający, w innych przypadkach niż wyżej 

określone. 

1.8.13. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe świadczone będą przez 

osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

 

1.9. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu.  

1.10.  Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu 

koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot 



zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

1.11. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na 

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy 

protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

1.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za 

wady na okres nie krótszy niż 24 miesiące ale nie dłuższy niż 36 miesięcy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy pisemnej gwarancji jakości. Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym 

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 

1.13. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty 

wynikające z SIWZ, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń (w tym odbioru UDT). Wykonawca winien w ramach przedmiotu 

zamówienia zapewnić przeszkolenie osób obsługujących. 

1.14. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

1.15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu zamówienia. Rękojmia na warunkach określonych przepisami 

Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem zapisów SIWZ rozszerzających 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Rękojmia dotyczy wszystkich 

usterek i wad nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałych 

w okresie użytkowania. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia jest tożsamy 

z okresem gwarancji o którym mowa w pkt. 1.12. 

1.16. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru ostatecznego 

przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiałów z dniem ich 

wymiany. 

1.17. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli takie będą niezbędne do 

należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do 

użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży. 

1.18. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

34144210-3 wozy strażackie 

34114000-9 pojazdy specjalistyczne 

2. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Podział zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji, 



nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz potrzebą skoordynowania działań 

różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby 

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych 

w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) oraz we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5. Równoważność materiałów i urządzeń.    

5.1. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

5.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych do 

materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne 

będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione 

w w/w dokumentach.   

5.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane dostawy (materiały 

budowlane i urządzenia), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

Zamawiającego. 

5.4. Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów  

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą one 

odpowiadać aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie 

wzór jakościowy przedmiotu zamówienia. 

5.5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące produktów określone w ogólnie dostępnych źródłach tj. 

katalogach, publikacjach, stronach internetowych producentów. Wprowadzenie 

przykładowych nazw producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 

posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy.  Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta-dostawcy lub wskazując konkretny produkt, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, 

co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 

produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający 

wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty (materiały 

lub urządzenia).  

5.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących 

zastosowania innych produktów (materiałów i urządzeń), to uznaje się, że do kalkulacji 

ceny ujęto produkty zaproponowane w dokumentacji projektowej. Przez parametry 

rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, 

wielkość wytrzymałość, bezpieczeństwo.  

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  



2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

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.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.   

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

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

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

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 10 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.3.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Określenie warunków: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp t.j: 

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 lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp t.j.: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE) 

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 Załącznikiem 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 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 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

2) 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, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b)  nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 



jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz 

pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument o 

którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 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. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

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. 

 

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 
Na podstawie art. 106. ust.1. Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 
ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub 
kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje 
wymagane przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia.  
Wykonawca składa wraz z ofertą uzupełniony załącznik nr 7 do SWZ – minimalne wymagania 
techniczno – użytkowe. 
 
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT


1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, dostawy których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 

z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ - załącznik nr 2a 

 do SWZ. 

 



XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców – 

załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

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. Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także 

oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, 

który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto 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). 

6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane 

z korzystaniem z Platformy: 

W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 

kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 

z kodowaniem UTF-8; 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 

ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 

dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0; 

 Mozilla Firefox od wersji 15; 

 Google Chrome od wersji 20; 

 Microsoft Edge. 

7.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

8.  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. 

9.  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ – załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na 

liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”  lub 

ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

10.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Jarosław Iwan, tel. 15 841 01 12 

2) w zakresie merytorycznym: 

Michał Ptak, tel. 502 338 136. 

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem przedmiotowego postępowania.  

12.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków): 

1)  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP wybierając jako nazwę 

odbiorcy Urząd Gminy Pysznica oraz udostępnionego przez miniPortal.  

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: ug@pysznica.pl. 

2) Dokumenty elektroniczne, składane przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 



dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 

3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 r. poz. 

2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.2415). 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 

podlegających negocjacjom. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża 

termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny 

do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegających negocjacjom. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

16.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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 – oryginał 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – załącznik nr 2 – w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 9 SWZ – załącznik nr 2a (jeżeli 

dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym; 

3)  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI 

SWZ – załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  



6)  oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie – Załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy) – w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

4. 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.  

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. 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. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

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. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie ePUAP 

i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego 

pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. 

10.  Wykonawca składa ofertę dalej „wniosek” 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. 

11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl. 

12. 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 (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1913), 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. 

13.  Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

14.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

15. 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. 

16.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

18.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3.  Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulegnie zmianie. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

8.  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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczy. 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. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.09.2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania 

ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2.  Ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2021 r. do godziny 09:00. 

3.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

4.  Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

2021/BZP 00131370/01 

5.  Zamawiający informuję, że ofertę należy złożyć poprzez formularz do złożenia oferty 

na platformie ePUAP wybierając nazwę odbiorcy: Urząd Gminy Pysznica. 

6.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 12:00.  

7.    Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

8.   W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 

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

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5, udostępnia 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. 

 

XIX. 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: 

1) Cena oferty        -  60 % 

2) Termin wykonania:      -  20 % 

3) Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady  -  20 % 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

l.p. Nazwa 

kryterium 

Opis Waga  Sposób oceny: 

1 Cena 

oferty 

Cena oferty brutto (z 

podatkiem VAT) za 

realizację przedmiotu 

zamówienia , na którą 

powinny składać się 

wszelkie koszty 

ponoszone przez 

Wykonawcę 

 

60%=60 

pkt 

matematyczny: 

 

najniższa zaoferowana cena  

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

……………………………..  x 60  

cena oferty badanej 

2 Termin 

wykonania 

Wymagany termin 

realizacji zamówienia: 

do 10 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Wykonawca może 

zadeklarować skrócenie 

terminu wykonania 

zamówienia  

 

20%=20

pkt 

Punktowy: 

Do 5 dni od dnia podpisania umowy -  20 pkt 

Od 6 dni do 10 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt 

 

 

 

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

SWZ część dotyczącą kryterium „Termin 

wykonania”. W tej części formularza zadeklarowany 

okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie 

obowiązywał w umowie i po jej realizacji. 

3 Długość 

okresu 

gwarancji 

jakości i 

rękojmi za 

wady  

Długość udzielonego 

okresu gwarancji 

jakości  i rękojmi za 

wady w pełnych 

miesiącach. 

Zamawiający wymaga 

aby Wykonawca 

udzielił gwarancji 

jakości  i rękojmi za 

wady na okres nie 

krótszy niż 24 

miesiące i nie dłuższy 

niż 36 miesięcy.  W 

przypadku gdy 

Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości i 

rękojmi za wady  na 

okres dłuższy niż 36 m-

cy  do oceny ofert w 

kryterium będzie 

policzony termin  36 m-

20%=20

pkt 

matematyczny: 

 

długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

w badanej ofercie 

………………………………………………  x 20  

najdłuższa zaoferowana długość okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu 

 

 

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej SWZ część dotyczącą kryterium 

„Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady”. W tej części formularza zadeklarowany 

okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie 

obowiązywał w umowie i po jej realizacji. 



cy  jako maksymalny 

żądany przez 

Zamawiającego. 

 

Łączna liczba przyznanych punktów będzie stanowiła sumę punktów przyznanych 

w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 

(maksymalnie 100 pkt). Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 

arytmetyki. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie (formularzu ofertowym) okresu 

gwarancji i rękojmi lub zaoferuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące, 

to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1pkt 5ustawy Pzp, jako 

nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego 

okresu gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie maksimum 20 

punktów, w tym kryterium. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń.. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert.  

7.     Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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. 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. 



4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

 1) pełną dokumentację techniczną samochodu oraz dokumentację niezbędną do rejestracji i 

ubezpieczenia, w szczególności: 

 a) kartę pojazdu, 

 b) aktualne badania techniczne pojazdu, 

 c) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

 d) świadectwo zgodności WE, 

 e) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji, 

 f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 

 g) książkę serwisową w języku polskim, 

 h) książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy. 

  

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym  § 12 Wzoru 

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.    

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

pisemnej. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. 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; 



4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. 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. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy – wzór 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2a  Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

Załącznik nr 4   Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5  Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 6  Wzór umowy 

Załącznik nr 7  Minimalne wymagania techniczno – użytkowe 



Załącznik nr 8  ID postepowania nadany przez miniPortal oraz link do postępowania na 

miniPortalu 


