
SPECYFI KAGJA WARUNKoW zAMoWlEN IA (swz)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wańości mniejszej niż progi un'ljne
realizowanym w trybie podstawowym ań. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

,,Dostawa dwóch sztuk samochodu osobowego typu kombi"

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

Główny słownik;

Kod: 34110000_1 Pełna nazwa : Samochody osobowe

zamawiaiacv:
Wojewódzki lnspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
, ul. Zwycięstwa 26 B, 15-959 Białystok

NlP:5422751240
www.piorin.gov.pl

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofeń następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem

internetowym : https ://ezamowien ia.qov. pl/pI/

Numerpostępowania: AD,272.2.2021

podstawa prawna:

Ustawazdnia,l1września 2019r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz, U,z2021 r.,poz.1129zezm,)
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w BiaĘmstoku
ul. Zwycięstwa 26 B, 15-959 Białystok
NlP,.5422751240
www.piorin.gov.pl

tel: 85 652 12 45

Adres strony internetowej, na którejjest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: _https:l/ezamowienia.gov.pl/pIl_

Godziny pracy: 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

ll. o-C ll Ro ŃA' DA Ń yCHó§ó. BOWYC rl,.',=:;.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych) (Dz, U. UE L119 z dnia 4 mĄa2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO') informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki lnspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 268,15-959 Białystok

2) administrator wyznaczył lnspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: _iod_wiorin_bialystok@podlaskie.pl_

3) Pani/Pana dane osobowe przeŃarzane będą na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzie|enie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ań,74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ań..78 ust. 'l PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas tnłania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas tnruania umowy;

6) obowiązek podania przez Panlą/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

7| w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) posiada PaniiPan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PaniiPana dotyczących (w

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
duzego wysiłku może zostac Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie ządania, w szczegolności podania nazwy lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia



Publicznego ani zmianą Postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pZp oraz nie możen a ru sz a ć i n teg ra l n o śc i p roto kołu o raz j e g o z ał ącz n i ków);
c) na Podstawie ań, 18 RoDo Prawo żądania od administratora ograniczenia pzebuarzania danychosobowYch z zastrzeŻeniem okresu tnłania postępowania o udzielenie zamówienia publicznegooraz PrzV?adkÓw, o ktÓrych mowa w art. 18 ust, 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do Przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkówochronY Prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, tub z uwagi na ważnewzględY interesu Publicznego IJnii Europejst<iej ua pir,rt*, członkowskiegÓ);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna pani/pan,

Że przebltarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pr.upi.y RoDo;
9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
c) na Podstawie art, 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyzpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo;

10) PrzYsługuje Pani/Panu Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RoDoPzetwarzanie Pani/Pana danYch osobowych przez administratora, organem właściwym dlaprzedmiotowej skargijest Urząd ochrony Danych osobowych, ul. Stawki2, o0_193 Warszawa.

1' Niniejsze poŚtępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi ar:.275 pkt 1 PZP oraz
n in iejszej S pecyfi kacj i Wa ru n ków Za mówie n ia,, .w 

"nąda 
lej,,S\Aż''.

ZamawiĄącY nie Przewiduje wYboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Szacunkowa wartoŚĆ przedmiotowego zamówienia nie przekraczaprogów unijnych o jakich mowa w art, 3ustawy PZP.

Zgodnie z ań, 310 Pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
PostęPowania, jeŻeli Środki, które Zamawiający zamieruał pfizeznaczyć na sfinansowanie całości!ub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektron icznej.

6, ZamawiającY nie Przewiduje złozenia ofeńy w postaci katalogow elektronicznych.
7, zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8' ZamawiĄącY nie zastrzega mozliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przezwykonawców, o których mowa w art.94 PZP

1, Przedmiotem zamÓwienia jest Dosfawa dwóch sztuk samochodu osobowego typu kombi
2' SzczegÓłowY oPis Przedmiotu zamówienia - parametry techniczne, minimalny poziom wyposażenia:
WYMAGANE WARUNKl TECHNICZNE:

- Rok produkąi 2021

- fabrycznie nowy

- Typ nadwozia: kombi

- Miejsc siedzących: 5

2.

3.

4.



- Długość całkowita pojazdu minimum 3 000 mm

- Silnik o mocy od 50 KM do 290 KM

- Pojemność silnika w przedziale g00-2999 cm3

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy ipasazera

- Centralny zamek z autoalarmem

INNE WYMAGANE WARUNK|

3' Zamawiający Wyma9a udzielenia Przez Wykonawcę na dostarczone pojazd y wraz z wyposażeniemgwarancji: na PodzesPołY mechaniczne - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, na powlokęlakierniczą - nie krótszY niŻ 36 miesięcy, na pertoraclę nadwozia - nie krótsz y niż72miesiące . okresrękojmi równy jest okresowi gwarancji,

4. \Ąkonawca zapewnia:

" l"#,*".'r':ilI"il:::il:"e 
przeszkolenie pzyszłych uzytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi

2| Że PojazdY będące Przedmiotem zamówienia są wolne od wszelkich wad w tym konstrukcyjnych,materiałowych, wykonawczych i prawnych,

3) w dniu odbioru Przedmiotowych pojazdów przekaże ZamawiĄącemu dla każdego pojazdu oddzietniedokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, ksiązkęgwarancYjną i ksiązkę Przeglądów senruisowycń łtŚiązr<i nie są obligatoryjne w przypadku prowadzeniawewnętrznej bazY senłisowej), aktualne świadectwo oopuszczenia,'z komplety kluczy, wykazakcesoriów i wyposazenia pojazdu oraz wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu wwydziale komu n ikacji ora. *y da wykaz autoryzówanych stacji obsługi.
5' Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należyrozumieĆ jako okreŚlenie Wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardówjakoŚciowYch, ZamawiającY doPuszcza składanie ofert równow ażnychz zastosowaniem innych materiałówi urządzen niz opisane pod warunkiem, ze zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych,eksPloatacYjnYch i jakoŚciowych nie gorszy ch od Źałozonych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się narozwiązania rÓwnoważne jest zobowiązany wykazac, ze oferowa ne przez niego mate riaĘ, urządzeniasPełniają okreŚlone wYmagania Przez_Zamawiającego. Cięzar udowodnienia, ze wyrób jest równow ażny wstosunku do wYmogu określonego w SWZ prr"Ź z.ń^wial|cego spoczywa na \AĄlkonawcy.
6' Pozostałe warunki dotYczące realizacjizamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy(w projekcie umowy, stanowiącym Zaiączniknr 4 do SWŹ)
7, zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiĄący nie dopuszczaskładania ofeń częŚciowYch, o ktÓrych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy pZp. Zamowienie nie zostałopodzielone na częŚci, poniewaz przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Przedmiot zamówienia stanowiniePodzielną całoŚÓ i wskazane jest aby wykonywał go leoen Wykonawca. ponadto wobec szacunkowejwartoŚci zamówienia mniejszej niż progi unrynó może być ono zrealizowane nawet przezmikroPrzedsiębiorcę, Podział zamówienia na części nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć wnim udział, ZamawiĄącY uznał, Że nie zachodzi potrzeba udzielania niniejszego zamówienia w częściach,zeby zostały osiągnięte cele w postaci ułatwienia dostępu do postępowania dla małych i średnichPrzedsiębiorstw, a działanie takie byłoby tylko pozorne i nie wnosiłoby żadnejwartości dodanej,8, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w ań.214 ust. 1 pkt 7 i B PZP.

V;,, ]-'TERMlN,l/vYKoNANnŻAMówleNn

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni od daty zawarcia Umowy ni" pÓ,zn'u'l n;z ao zalzz ,

2- SzczegÓłowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ,

Vl; WARUN Kl UDz|AŁU:vl/ PosTĘPovVAŃtU

1, o udzielenie zamówienia

określonych w Rozdziale

mogą ubiegać się wykonawcy, ktozy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
vlll §wz, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w

2,

postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy , ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdo|ności do występowania w obrocie gospodarczym:

ZamawiĄącY nie stawia warunku w powyzszym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2
do SWZ

2) uPrawnień do prowadzenia okreśtonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ite wynika to
z odrębnych pzepisów:

ZamawiĄący nie stawia warunku w powyzszym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2
do SWZ

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

ZamawiĄącY nie stawia warunku w powyzszym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2
do SWZ

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

ZamawiĄący nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr
2 do SWZ

Ocena sPełniania w/w warunkow dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złozonych
oŚwiadczeniach. Z treści załączonych dokumentow musi wynikac jednoznacznie, iż wlw warunki
Wykonawca spełnił.

Vll,]', ,, ,PODSTAVVY,,,ryI€C;E]N.!A -. -' 
WAHlA,l1.r.

3.

1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do ktorych zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 10B ust. 1 PZP,,

2) w art, 109 ust. 1 pkt. 4-6 PZP,11.:

a) w stosunku do którego otwańo likwidację, ogłoszono upadłośc, 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;

b) ktÓry w sPosÓb zawinionY Powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaźa jego uczciwość,
w szczegÓlnoŚci gdY wYkonawca w wyniku zamierzonego działania lub razącego niedbalstwa nie
wYkonał lub nienalezYcie wYkonał zamowienie, co zamawiający jest w stanie wykazaćza pomocą
stosownych dowodów;

c) jezeli wYstęPuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie mozna skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przezwykluczenie wykonawcy.2. Wykluczenie Ękonawcy następuje zgodnie z art.111 PZP.

1. Do oferty Wykonawca .oOo*Ę.*[ju.t OÓ

sPełnianiu warunkÓw udziału w PostęPowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania _
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. lnformacje zawarte w wymienionym oświadczeniu stanowią
wstęPne Potwierdzenie, ze WYkonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

2' Zamawiający,WzYWa wYkonawcę, którego oferta została najwyźej oceniona, do złozenia w wyznaczonym
terminie, nie krÓtszYm niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jezeli wymagał
ich złozenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złozenia
pod miotowych środków dowodowych,

3, podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oŚwiadczenie wYkonawcY, w zakresie art, '108 ust. 1 pkt 5 pZp, o braku przynależności do tej samej

gruPY kaPitałowej, w rozumieniu ustawY z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
z innYm wYkonawcą, ktÓry złoŻYł odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kaPitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwie rdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie
od innego wykonawcy nalezącego do tej samej grupy kapitałowej- załączniknr 3 do swz;2) odPis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i lnformacji
o DziałalnoŚci GosPodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niz 3
miesiące Przed jej złoŻeniem, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4' Jezeli WYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkan ia poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

zamiast dokumentu, o ktÓrych mowa W ust, 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyzej, powinien byó wystawiony
nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5' Jezeli w kraju, w ktÓrym WYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o ktÓrych mowa w ust, 3 Pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawieĘącym
odPowiednio oŚwiadczenie WYkonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
rePrezentacji, złozone Przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gosPodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy.



6, zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jezeli:

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

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzai$ działalnoŚci PodmiotÓw

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o ktorym mowa w art,273

ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środkow;

2)podmiotowymśrodkiemdowodowymjestoświadczenie,ktoregotreŚcodpowiadazakresowi
oświadczenia, o ktorym mowa w ań" 273 ust, 1 PZP,

7. wykonawca nie jest zobowiązany do złozenia podmiotowych środków dowodowych, ktore zamawiający

posiada, jezeliwykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowośó i aktualność,

8. w zakresie nieuregulowanym ustaw ąpzp lub niniejszą swz do oświadczeń i dokumentów składanych

przezWykonawcęwpostępowaniuzastosowaniemająwszczegÓlnościprzepisyrozporządzenia

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2O2O r, w sprawie podmiotowych środków

dowodowyc h oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może Żądać zamawiający od wykonawcy

orazrozporządzenia prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sPrawie sPosobu sPorządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentow elektronicznYch oraz ŚrodkÓw

komunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,

9. Jezeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamowienia, zamawiający może na kazdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia

wszystkich lub niektorych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, ależelizachodzą uzasadnione podstawy

do uznania , że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są juŻ aktualne, do złoŻenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentow,

10. Zgodnie z art, 63 ust. 2 ustawy ofeńę, oświadczenie, o którym mowa w art,273 ust, 1, składa się, pod

rygoremniewaŻności,wformieelektronicznejlubwpostacielektronicznejopatrzonejpodpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę,

lx.

1.

2,

spÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamowienia. W takim pzypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania izawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo winno byćzałączone do ofeńy,

WprzypadkuWykonawcÓwwspÓlnieubiegającychsięoudzieleniezamowienia,oŚwiadczenia,oktÓrych

mowa w Rozdziale vlll ust. 1 swz, składa każdy z wykonawcow. oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawcow

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3. oświadczenia i dokumenty potwierd zĄące brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z

Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie,



1, Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofeń, wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentow lub oświadczeń między

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy

uzyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 1B lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

2, Ofeńę, oświadczenia, o ktorych mowa w art. 273 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe,

pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w

szczegolności w formatach .txt, .rtf, .pdf, ,doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w

Rozdziale VlIl ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem niewazności, w formie elektronicznej lub w postaci

elektron icznej opatrzonej podpisem za ufanym l u b pod pisem osobistym.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje \Ą/ykonawcy przekazują poprzez Platformę,

dostępną pod ad resem: *https ://ezamowien ia, gov. pl/pl/_

1) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej

przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentow

elektronicznych oraz środkow komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych

przesyłanych plików: .pdf,

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcamijest

- w zakresie formalno-prawnym:

Anna Monika Ambrożewska te1-602-611-743 e-mail: da-bialystok@piorin.gov.pl

- w zakresie merytorycznym

Adam Borowskite1-729-054-150 e-mail: da-bialystok@piorin.9ov.pl

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem

przed miotowego postępowania,

5. Wykonawca moze zwrócic się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert,

7. Jeżelizamawiający nie udzieliwyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuza termin składania

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami

niezbędnymi do nalezytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści

S\AZ nie wpłynął w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, zamawiający nie ma obowiązku udzielania

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłuzenia terminu składania ofert.

8" Przedłuzenie terminu składania ofeń, o ktorym mowa w ust. ,'l1, nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

9. Treśc zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający pzekazĄe Wykonawcom, którym przekazał

specyfikację, bez ujawniania żródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie

internetowej zamieszcza na stronie postępowania https:/lezamowienia.gov.pl/pl/ oraz opublikuje w

Biu letyn ie l nformacj i P u bl icznej na stron ie _https://wiiorn. pbip. pl/
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Wykonawca może złożyc tylko jedną ofertę.
Treśc oferty musi odpowiadaó treści SWZ.
ofeńę stanowi formularz ofeńowy, spoządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z
wymaganymi Załącznikami.
Wraz z ofeńą Wykonawca jest zobowiązany złożyc:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale Vlll ust. 1 SWZ;
2) kartę katalogową oferowanego samochodu (wykaz wyposazenia nadwozia, podwozia, bezpieczeństwa,

wewnętrznego, fu n kcjonalnego, dodatkowego, itp) 
;

3) dokumentY, z ktÓrych wYnika Prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (ezeli
dotyczy).

4' oferta Powinna bYc PodPisana Przez osobę upowaznioną 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,
zamawiającV Żąda od wYkonawcY odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5, ofeńa oraz Pozostałe oŚwiadczenia i dokumenty, dla których Zamawialący określił wzory w formie
formularzY zamieszczonYch w załącznikach do SWZ, powinny byc sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz opisu kolumn iwierszy,

6' Ofeńę składa się Pod rygorem nieważności w formie etektronicznej lub w postaci eIektronicznej
opatzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7 " oferta Powinna bYc 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
kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niz w terminie
składania ofert, zastrzec, ze nie mogą one być udostępnion e oraz wykazac, iż zastżeżone informacje
stanowią tajemn icę przedsiębiorstwa.

9, W celu złoŻenia ofertY nalezy zarejestrować (zalogować) się na platformie i postępowaó zgodnie
z instrukcjami dostęPnYmi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem

-httPs://ezamowienia.gov.Pl/Pl/_ Mozliwe jest takze złożenie olerty przezwykonawcę bez logowania na
platformie.

10, Przed uPłYwem terminu składania ofert, Wykonawca moze wprow adzió zmiany do złozonej oferty lub
wYcofac ofertę, W tYm celu nalezY w systemie Platformy kliknąó przycisk ,,Wycofaj ofertę,,, Zmiana oferty
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

11, Fodmiotowe Środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
rePrezentowania, sPorządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski,

12, WszYstkie kosztY związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i

złozeniem ofertY Ponosi WYkonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.

1.

2.

3.



1, WYkonawca Podaje cenę za realizację przedmiotu zJmówienia zgodnie ze wzorem FormulaE
Ofertowego, stanowiącegoZałącznlk nr 1 do SWZ.

2, Cena ofertowa brutto musi uwzględniac wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z oPisem Przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymiw niniejszej
SWZ, z zastrzezeniem ze jest ceną ryczałtową, Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu
wynosi23%.

3, Cena ofertY musi obejmowac całkowity koszt dostawy ZamawiĄącemu samochodów oraz wszelkie inne
kosztY, oPłatY za rzeczy i Świadczenia, które będą poniesione w związku z rejestracją samochodów, z
zawarciem umoWY dostawy iumów licencyjnych, udzieleniem gwarancji, dotyczących samochodówwrazz
wyposażeniem.

4. Cena Podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.
5, Cena ofertY Powinna byĆ wyrazona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

6. ZamawiĄący nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej,
7, WYliczona cena ofertY brutto będzie słuzyc do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamowien ia.

8. Jezeli została złożona ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku

Podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, dla celów zastosowania
kryterium cenY lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, ktorą miałby obowiązek rozliczyó, W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma
obowiązek:

1) Poinformowania zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;

2| wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, ktorych dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartoŚci towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawialącego, bez kwoty
podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

xll l, v,VY-MAGAN lA DoTYGZĄGE,'WAD| U M

wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium,

XIV;,TERMlN zWĄzANlA,oFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez

wrazz upływem terminu składania ofert,

okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

2. W PrzYPadku gdy wybór najkorzystniejszej ofeńy nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
wskazanego w ust. 1, ZamawiĄący pzed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do
wYkonawcÓw o wyrażenie zgody na przedłuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie



dłuŻszY niz 30 dni, Przedłuzenie termin u związania ofertą wyma ga złożeniaprzez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związaniaofertą.

XV:

-https://ezamowienia.gov.pliplldo 
dnia 17 GRUDzlEŃ 2021r do godziny _10.00

ofeńa i inne dokumentY składane w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanYm PodPisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , Zaleca się stosowanie
PodPisu na kazdYm załączonYm Pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 pzp,
gdzie zaznaczono, iz ofertY, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępow aniu oraz oświadczenie, o
którym mowa w art, 125 ust,1 sporządza się, pod rygorem niewazności, w postaci lub formie elektroniczneji oPatruje się odPowiednio W odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
o terminie złoŻenia ofertY decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
otwarcie ofert nastąpiw dniu 17GRUDZ|EN 2021o godzinie 10.30
NajPÓzniej Przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jakązamierza się przezn aczyćnasfinansowanie zamówienia,
Niezwłocznie Po otwarciu ofeń, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:

1) nazwach albo imionach inazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gosPodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

7. zamawiający, niezwłocznie zawiadomi wykonawców którzy złożylioferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres, jeŻeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wYbrano, oraz nazwY albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli są
m|ejscami wYkonYwania działalnoŚci wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert iłączną punktację,

2) wYkonawcach, ktÓrych ofertY zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) uniewaznieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

SPOSOB lTERMIN SKŁADAN|A IOTWARC|A OFERT
Ofertę

2.

3.

4.

5.

6.
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100%
Oferty będą oceniane



2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60%

Cena ofeńowa brutto musi uwzględniac wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia. cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Oferty będą punktowane następująco:

odległość autoryzowanego senłisu do 100 km od siedziby ZamawiĄącego - 40,00 pkt.,
odległoŚÓ autoryzowanego serwisu od 100,01 km do 150 km od siedziby ZamawiĄącego - 15,00 pkt.,
odległoŚc autoryzowanego senłisu od 150,01 km do 200 km od siedziby ZamawiĄącego - 10,00 pkt.,
odległoŚĆ autoryzowanego serwisu powyzej 200,01 km od siedziby Zamawia)ącego _ 0,00 pkt.,

Łączna liczba punktów za ofeńę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) liczba punktów za
odległość od autoryzowanej stacji serwisu (maks. 40).

3, Punktacja Przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofeń będzie liczona z dokładnością
do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4, W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądac od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny,

5. ZamawiającY udzielizamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

xvll.

a)

b)

c)

d)

cena najniższa brutto*

x,t00 pkt x60%
cena ofeńy ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofeń niepodlegających odrzuceniu

2.

3,

1. ZamawiĄący zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZamawiĄącY moze 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.

W PzYPadku wyboru oferty złozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie
zamÓwienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
pu blicznego u mowy reg ul ującej współpracę tych Wykonawców.

WYkonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym pzez
Zamawiającego.

Na Podstawie art. 263 PZP w przypadku kiedy Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od
zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrac ofertę najkorzystniejszą
sPoŚrÓd Pozostałych ofert, bez przeprowadzania |ch ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki uniewaznienia postępowania, o których mowa w art, 255 PZP,

4.

5"



1, Zamawiającv nie wYmaga wniesienia zabezpieczenia nalerytego wykonania umowy.

WybranyWykonawcajestzobowiązanydozawarciau'no*y*sprawie=,,o*i.nffi
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do swz,
Zakres Świadczenia WYkonawcy wynikający z umowy jest tozsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

ZamawiającY Przewiduje mozliwośc zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanYm w art, 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik
nr 4 do SWZ.

Zmiana umoWY WYmaga dla swej wazności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
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1.Środkiochronyprawnejokreślone*ńini"1s,ymd'
jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
Środki ochronY Prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentow zamÓwienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o ktorej mowa w art. 469
pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich przedsiębiorców.

Odwołanie przysług uje 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 zamowienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby. Odwołujący pzekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
uPłYwem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mó9ł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

Odwołanie wobec treŚci ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamowień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia Przekazania informacji o czynności zamawiĄącego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana pzy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia Przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jezeli informacja została przekazana w sposob inny niz określony w pkt 1),

OdwołaniewPrzyPadkachinnychnizokreślonewpkt5i6wnosi sięwterminie5dni oddnia,wktórym
Powzięto lub PrzY zachowaniu nalezytej staranności mozna było powziąć wiadomośó o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia

Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym mowa w art.519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

2.

3.

4

2.

3.

4.

7.

5.

6.

8.



9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17listoPada 1964 r, - Kodeks PostęPowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do Sądu okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych''.

Skargę wnosi się za PoŚrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby
lub Postanowienia Prezesa lzby, o ktÓrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pZp, przesyłając jednocześnie
jej odPis Przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawY z dnia 23 listoPada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem,
Prezes lzbY Przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania,
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Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniknr 3

Załącznik nr 4

Spoządził:

Formularz Ofertowy

OŚwiadczenie o braku Podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynaleźności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

L
Adam Borowski

łe#ł$,Ę
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