
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

„Dostawa dwóch  samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Krakowie”. 

 Znak sprawy: WAD.272.4.2017  

Kod CPV – 34110000-1 - samochody osobowe.  

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 poz. 1579.) 

zwanej dalej „Ustawą”, Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powyższej Ustawy. 
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I. ZAMAWIAJĄCY:  

1. Pełna nazwa i dane adresowe:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

 ul. Kołowa  3, 30-134 Kraków 

NIP: 873-29-08-128 REGON: 852619464 

e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl  

Telefon: 126232800. Fax: (12) 124304964.  

Strona internetowa na której będzie zamieszczona SIWZ: 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/ - sekcja zamówienia publiczne  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów 

osobowych wraz z wyposażeniem .  

2. Samochody muszą być wyprodukowane w 2017 roku, kompletne i wolne od wad 

fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.  

4. Oferowane samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przez 

obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach 

publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i wymogi 

normy EURO 6 w zakresie emisji spalin.  

5. Odbiór samochodów zostanie potwierdzony protokołem. Odbiór samochodów przez 

zamawiającego nastąpi na terenie miasta Krakowa w salonie Wykonawcy (lub innym salonie 

danej marki) na terenie miasta Krakowa. O terminie i miejscu odbioru samochodów 

wykonawca powiadomi zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną z 5-dniowym 

wyprzedzeniem, przed planowanym terminem odbioru. 

 

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do dnia 29.12.2017r. 

2. Wskazany przez wykonawcę krótszy termin realizacji zamówienia będzie dodatkowo 

punktowany. 

 

 

IV. INNE INFORMACJE PROCEDURALNE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały 

przedmiot zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 

Ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 Ustawy.  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 Ustawy. 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

mailto:wi-krakow@piorin.gov.pl
http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
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8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

Ustawy. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

przygotowuje ofertę na własny koszt. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych. 

 

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA: 

1. Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji 

ekonomicznej finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, w przypadku niespełnienia 

warunku, o którym mowa w pkt. 2. 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia zawiera rozdział VI SIWZ. Z treści załączonych przez wykonawcę oświadczeń 

i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania. 

 

 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA:  

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

rozdziale V SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie własne, składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy, zgodnie ze wzorem 

i w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (wyłącznie pisemnie w oryginale). 

Informacje zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

Zamawiający żąda aby wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, zamieścił w oświadczeniu własnym informacje 

o tym/tych podwykonawcy/cach, w celu wykazania braku istnienia wobec niego/nich podstaw 

wykluczenia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

własne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

(http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/ - sekcja zamówienia publiczne) informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym/i wykonawcą/ami, który/zy złożył/li ofertę/y, 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
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Oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(wyłącznie pisemnie w oryginale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

  

3.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy 

(wyłącznie pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 
W przypadku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) 

oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r, poz. 1829 ze zm.) zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 Ustawy 

dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta 

z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych KRS i CEIDG.  

b) katalogu technicznego (lub innego dokumentu) zawierającego dane dotyczące 

zaoferowanego typu modelu i wersji samochodu umożliwiające potwierdzenie zgodności 

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zakresie wymiarowania oraz 

parametrów technicznych silnika,  

c) kopii: świadectwa homologacji, albo wyciągu ze świadectwa homologacji, albo 

świadectwa zgodności WE, albo innego dokumentu zawierającego wykaz danych 

i informacji odpowiadających świadectwu zgodności WE, oferowanego typu modelu 

i wersji samochodu umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego dotyczącymi emisji spalin, emisji CO2 oraz zużycia paliwa.  

 

Dokument, o którym mowa w pkt. 3 a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 

z postępowania, będzie żądany również w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

  

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3a) – składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3a), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub zamieszkania tej osoby. 

Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

5.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
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6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w rozdziale VI SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 570), 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

ich tłumaczenia na język polski. 

7.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

  

1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

posłańca lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (email) z zastrzeżeniem pkt 2. 

Dokumenty przesłane faksem winny być potwierdzone na piśmie. 

2. Za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej (email) nie można złożyć:  

a) oferty (wraz załącznikami), 

b) wszelkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji 

przy których znajduje się zastrzeżenie „pisemnie w oryginale” lub „kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem”.  

 

Dostarczenie ich za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (emailem) będzie nieskuteczne. 

 

3. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu 

otrzymania przekazanych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (emailem) dokumentów. 

4. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości 

zamawiający przyjmuje, że dokument przekazany pod wskazany przez wykonawcę 

w formularzu ofertowym numer faksu (adres poczty elektronicznej email) został mu 

doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w terminie. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę 

należy kierować na adres: 

a) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie . ul. Kołowa 3 , 

30-134 Kraków 

b) za pomocą faksu pod numer: (12) 6232800.  

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: wi-krakow@piorin.gov.pl  

 

mailto:wi-krakow@piorin.gov.pl
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6. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/ (w zakładce przedmiotowego zamówienia na 

podstronie zamówienia publiczne) wszelkie zawiadomienia, informacje i inne dokumenty, 

zgodnie z wymogami Ustawy. 

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

 a) w sprawach przedmiotu zamówienia 

 w sprawach formalnych i merytorycznych – Agnieszka Kapałka , tel.:126232815  

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ ORAZ 

INFORMACJA O ZEBRANIU WYKONAWCÓW:  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynie do zamawiającego nie później niż 

o końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynie po terminie, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, będzie zamieszczana na stronie 

internetowej zamawiającego http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/ (w zakładce 

przedmiotowego zamówienia na podstronie zamówienia publiczne) 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

 

 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Oferta powinna zawierać minimum:  

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ zawierający 

parametry techniczno-użytkowe oferowanych fabrycznie nowych samochodów 

osobowych, na podstawie których zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanego 

samochodu z wymogami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

b)  oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ  

c)  pełnomocnictwo – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność 

z oryginałem, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o wykonanie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane 

przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
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 d) wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta z załącznikami musi być sporządzona w czytelnej formie pisemnej, w języku 

polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej załączników w formie 

elektronicznej.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz 

wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, przy czym:  

a) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale,  

b) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, o których 

mowa wyżej w ppkt 7a, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisania 

dokumentów lub oświadczeń, lub też potwierdzenia za zgodność z oryginałem, należy przez 

to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami 

osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi w dokumentach rejestrowych, lub osobę/osoby upoważnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

9. Podpisy w oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający na 

zidentyfikowanie osoby podpisującej. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

11. Zamawiający zaleca, żeby oferta była połączona z załącznikami w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyta, spięta itp.).  

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty 

składne w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 153 z późn. zm.), jeżeli wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były 

przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
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Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

 

1. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

„Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie , 

ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków. 

OFERTA  

na dostawę dwóch samochodów osobowych dla WIORiN w Krakowie 

Nie otwierać przed 27.11.2017 r., do godz. 12 00 .” 

 

 Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 

z treścią oferty. Otwarcie tak oznaczonej koperty nastąpi zgodnie z pkt. 6. 

 

 2. Oferta musi być dostarczona do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Krakowie , ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków, II piętro  pok. nr 222  w dniach 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -15.00 .  

3. Termin składania ofert upływa 27.11.2017 r., o godz. 11 00 .  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie 

zmian, z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.  

6. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2017 r., o godz. 12 00, w Sali konferencyjnej – parter, pokój 

nr 24, w siedzibie WIORiN w Krakowie . Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 

Ustawy.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/  (w zakładce przedmiotowego zamówienia na 

podstronie zamówienia publiczne) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.  

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za cały 

przedmiot zamówienia tj. za dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz 

z wyposażeniem. Potwierdzeniem wyżej wymienionych cen jest wypełnienie i złożenie 

Formularza oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym także koszty, podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia.  

3. Ceny brutto winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, w złotych 

polskich.  

4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
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istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Przez "oczywistą omyłkę rachunkową" w obliczeniu ceny zamawiający rozumie omyłkę 

w rachunkach na liczbach, która ma charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający 

wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby 

ofertę o odmiennej (poprawnej) treści.  

5. Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, 

wiążąca dla zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT:  

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie oceniał ich punktowo 

i kierował się następującymi kryteriami:  

 

a) Cena - waga 60%.  

b) Zużycie energii - waga 25%, 

c) Termin realizacji - waga 15%.  

 

2. W kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty PC obliczone z dokładnością dwóch miejsc 

po przecinku według wzoru:  

 

PC = (Cmin : C ) x 60 [pkt]  

 

gdzie: 

 

Cmin. – najniższa cena brutto oferowana w ocenianych ofertach; 

 C - cena brutto ocenianej oferty.  

 

Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana ofercie w tym kryterium wynosi 

60 punktów.  

 

3. W kryterium „Zużycie energii” zostaną przyznane punkty PE obliczone z dokładnością 

dwóch miejsc po przecinku według wzoru: 

 

 PE= (Emin:E) x 25 [pkt] 

 

 gdzie:  
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Emin. – najniższa wartość zużycia energii;  

E - wartość zużycia energii ocenianej oferty. 

 

 Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana ofercie w tym kryterium wynosi 

25 punktów.  

 

Zamawiający dokona stosownego obliczenia wartość zużycia energii, zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż 

cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz.U Nr 96 poz 559), na podstawie wskazanej w formularzu oferty (załącznik 

nr 2 do SIWZ) wartości zużycia paliwa (l/100 km) w cyklu mieszanym oferowanego 

samochodu (potwierdzonego w świadectwie homologacji).  

 

4. W kryterium „Termin realizacji” zostaną przyznane punkty PT obliczone z dokładnością 

dwóch miejsc po przecinku według wzoru: 

 

a) dostawa w terminie do tygodnia od daty podpisania umowy – 15 pkt. 

b) dostawa w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy – 10 pkt. 

c) dostawa w terminie do trzech tygodni od daty podpisania umowy – 5 pkt.  

d) dostawa w terminie powyżej trzech tygodni od daty podpisania umowy – 0 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana ofercie w tym kryterium wynosi 

15 punktów.  

 

5. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, złożona 

przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która otrzyma najwyższą łączną liczbę 

punktów P obliczoną według wzoru 

P = PC+PE+PT 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi – 100 pkt.  

 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego 

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/  (w zakładce przedmiotowego zamówienia na 

podstronie zamówienia publiczne). 

 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

 1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie określonym w art. 94 Ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, o których 

mowa w art. 151a Ustawy. 

  

http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/
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XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

 

1. Zawarcie umów nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:  

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI Ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5. Ustawy. 

  

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:  

1. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.  

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie wstępne (art. 25a ust. 1 ustawy) dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania.  

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (art 24 ust. 11 ustawy).  

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy. 


