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Rozdziall
ZAMAWIAJ,{CY:
wojew6dzki Inspektorat ochrony Jiloslin i Nasiennictwa rrr poznaniu

ul, Grunwaldzka 250 B, 60 -I 66 P oz:nan

NIP 779 -21-72- 446

REGON 634298402

e-mail: wi-poznar-r@piorin.gov&!
Telefon: 61 8605911

Fax: 618685884

Rozdzialll

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWXENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest zakup czterech fabrycznie nowych samochod6w

osobowych typu Kombivan wraz z wyposa|enir:m, wyprodukowanych w 2019 lub
2020 r. Zakupiony samoch6d musi byi now'y, bezwypadkowy, kompletny i wolny
od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych oraz prawnych.
zamawraiqcy nie dopuszc',za do postgpowania sarnochod6w typu N1.

2' Szczeg6lowy opis przedrniotu zam6wienia stanowi zal4cznik numer I do SIWZ
3' Oferowany samoch6d musi spelniai wymagania techniczne okreslone

w obowi4zuj4cych przepisach dotyczqcych pojazdow poruszaj4cych sig po drogach
publicznych, w tym wynik.aj4ce zustawy zdma20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U . z 2017 r . poz. 128, z poiilnejsz'ymi zmianami) oraz rozporzqdzema
Ministra Infrastruktury z clnia 31 grudnia )002 r w sprawie warunk6w technicznych
pojazdow otaz zakresu ich niezbgdnego w.yposa2lenia, jak r6wniez wymogi EURO 6
w zakresie emisji spalin.

4. odbi6r samochodu zostanie potwierdz;ony protol,rolem odbioru.
5. Zamawiaj4cy dokona orJbioru samochodu w salonie Wykonawcy na terenie

woj ew6dztwa wielkopolskiego.
6' O terminie odbioru samochod6w Wykonarvca powiadomiZamawiaj4cego listownie,

faxem lub drog4 elektronicznE z trzy dniowyrn wyprzedzeniem przed terminem
planowanego odbioru.

Rozdziat III
Wymagany termin realizacji zamriwienia.

1. Termin wykonania zam6wieni a do 23 listopada 2011,0 r.
2, Wskazany przez WykonawcE wczesniejszy l.errnin realizacji zam6wieni a bgdzie

dodatkowo punktowany,

Rozdzial IV
opis warunk6rv udzialu w postgpowaniu oraz opis s;rosobu dokonywania
oceny spelniania warunkdw wymaganych od Wyhonawc6w.
Wykonawca musi spelniai ponihsze: wymagania:
7. zloLyc, w terminie okreslonym q, ninieiszej specyfikr,rcjri, wypelniony i podpisany



Rozdzial V
Informacja o oswiadczeniach i dokumenfach jakie maj4 dostarczy(,
wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunk6w.
1. W celu potwierdzenia spelnienra.przez Wykonawc6w ',ararunk6w, o ktorych mowa

w afi .22 ustawy, Zamawrajqcy L1dit. dostarczen ia wr az z o fertq:
a) Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego albo aktualnego zaSwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, jeLeh odrgbne przepisy wymagaj4
wpisu do rejestru \ub zgloszenia do ewidencji dzialzLlnc,sci gospodarczej,
wystawionego nie wczeSniej niz 6 nniesigcy przed uply'wern terminu skladania ofert,
stanowi4cy zaL. nr 1 do formularza ofetlowego,
b) Dokumentu okrerilaj4cego uprawnienia do prou,adzenia dzialalnoSci obejmuj4cej
detaliczn1 sprzeda? samochod6w, s;tanowi4cego zalqcz:nrk rr 2 d,o formularzaofertowego.
c) OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziaht w postgpowanru. Zal4cznik nr 3 do SIWZ
2. Je2eh podpisy na ofercie nie wynikaj4 m.in. z odpisuL lub wyci4gu z wlaSciwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest zal4czenie dokurnentu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w imierriu Vy'ykonirwcy.
3. W przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada of'ertq rvsp6lnie (np. konsorcjum lub grupa
kapitalowa) do oferty nalezy zalTcz:,yc dokumenty wymienione w pkt. l) litery a) - c)
dla kazdego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania podmiot6w
w postgpowaniu - zal1cznik nr 5 do SIWZ
4. Pelnomocnictwo mohe byc przecllozone w formie oryginalu lub kserokopii,
poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem przez osobg upowaznion4 do reprezentowania
Wykonawcy.
5. Jezeli skladane dokumenty sporzqdzone s4 w jgzyku innym niz jgzykpolski, nale|y
z\oLyc je wraz z ichtlumaczeniami sporzEdzonymt przezllumaczaprzysigglego.
6. Dokumenty skladane sQ w oryginale lub kserokoprii proSrviadczonej za zgodnoS(
z oryginalem przez osobg i osoby podpisuj4c4 / podllisuj4oe ofertg.
7. Wszystkie dokumenty powinny byi aktualne, czytelne i podpisane przezuprawnione
do reprezentowania osoby Zal4czniknr 3 do SIWZ.

Rozdzial VI
opis sposobu porozumienia sig Zamawiaj4cego z wykonawcami oraz
przeka'zania oSwiadczeri, dokument6w i wskazanjie os6b uprawnionych
do porozumiewania sig z Wykonawcami.
Kazdy Wykonawca ma prawo zwrocic siQ do Z',antawialqcego o wyjaSnienie tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia w termini,:: nie p62mejszym niz 6 dni przed
uptywem terminu skladania oferl.
Pyania Wykonawc6w musz4 byi sfbrmulowane na piSmie,
Zamawiaj qcy przes I e tres i wyj aSnienia j edno czesnie wszyr:;tkim Wykonawcom, kt6rym
dorgczono specyfikacjg istotnych warunk6w zarn6wieniia,l>ezujawnienia Lrodla zapytama
i umieSci wyjaSnieniatak2e na stronie internetowej na kt6rej umieszczona jest specyfikacja.
zamawiaj4cy oraz wykonawcy moga przekazywa6 sobie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem platfr:rnry zakupowej ,,przetargowa p1.,,
Zamaw iaj4cy nie p rzewid uj e zwo lania Wykon awc6w.



przez osobg (osoby) upowaZnion4 (upowaZnione) do skladania oSwiadczef, woli
w imieniu oferenta formularz ofertowy zgodny ze wzorern zal4czonym
do specyfikacji - zal4czniknr 2, do SIWZ,
2. Oferent przedstawia formularz ofertowy wraz z zal4oznrlkamr:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego albo a.ktualne zaSwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, jeiZeli odrgbne przepisy wymagaj4
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 rniesigcy przed uplywem terminu skladania ofer1,

b) Dokumentu (koncesj i) okredlaj qce go wymagane pra,$/exn uprawnienia
do prowadzenta dzialalnoSci obejmLuj4c4 detalicznq sprzeclaL samochod6w osobowych.
c) oSwiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postEpor;vania o udzielenie
zam6wienia publicznego na poclstawie art. 24 ustawy Prawo zam6wief, publicznych
zal4cznik nr 4 do SIWZ.
d) Jezeli podpisy na ofercie nie wy:rrikaj4 m.in. z odpisu luLb *yci4gu z wlasciwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest zalqczenie dokurnentu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w imieniu v,ykonawcy.
e) W przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada of'ertr2 wsp6lnie (np. konsorcjum lub grupy
kapitalowej) do oferty nale2y zalqczyc dokumenty r,uymienione w pkt. 1,2 i 3 odpowiedlie
dla kazdego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictu,o do reprezentowania podmiot6w
w postgpowaniu ,

f) Pelnomocnictwo moze byi przedt,tozone w folmie or;zginalu lub kserokopii,
poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginaLem przez osobg upowaznion4
do reprezentowania Wykonawcy.
g).Tezeli skladane dokumenty sporzr4dzone s4 w jgzyku imym niz jqzykpolski, nale|y
zloZyc je wraz z ich tlumaczeniami sporzqdzon)lmr przez 1:.lumaczaprzysiEglego.
h) Dokumenty skladane sQ w oryginale lub kserokopii poSwiadczonej za zgodno1c z
oryginalem przez osobg ( osoby) podpisuj4c4 (podpisuj4ce) oferrg.
i) wszystkie dokumenty powinny tryi aktualne, czyf.elne i podpisane przez
uprawnione do reprezentowania osoby.
3. Posiadac niezbqdn4 wiedzg i dosrviadczenre oraz dysporrowai potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia
4' Znajdowai sig w sytuacji ekonornicznej i finansowe.i zapewniaj4cej wykonanie
zam6wienia,

5. Nie podlegai wykluczeniu z postqpowania o udziale zarn6wienia publicznego,
na podstawie art. 24 ustawy.

Zamawiajqcy nie wyraLa zgody na :zlecenie choiby czg:lci zam6wienia osobom trzecim.
Nie spelnienie kt6re gokolwiek z wy tnagah skutkowai brTdz;ie wykluczeniem Wykonawcy
z postgpowania.



Uprawnionymi do kontakt6w z oferentami jest:

Pani Ama Czaja,

Pani Agnieszka Jaskulska

tel. fax.61 8605928;
e -mail : wi -p o znan@pi orin. g ov. pl, da-p oznan@piori.n.gov, p I
nr pokoju - 134, godziny pracy - pon-pt godz.7:00 do 15i:00

Rozdzial VII
Wadium.
Zamawiajqcy nie przewiduje obowi4zku wniesienia wadium.

Rozdzial VIII
Termin rwi4zany z ofert4,
Wykonawcabgdzie zwiqzany zlozonq ofert4 przez okres 3i0 dni,liczqc od uplywu terminu
skladnia ofert.

Rozdzial IX
Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawcy zobowiqzani s4 zapoznac sig dokladnie:z informacjami zawartymiw
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieni a r przygotowai ofertg zgodnie z w,ymaganiami
okreSlonymi w tym dokumencie.
Oferta powinna byc sporz4dzona na wzorze fc,rmularza, stanowi4cym zalqcznil< nr 2
do niniejszej specyfrkacji albo wecllug niego.
Oferta musi byi sporzqdzona w jgzyku polskim,
Oferta (kazda zapisana strona ofert'y) or M w szy stkie: wymiag ane zalqczniki wymagaj 4
podpisu os6b uprawnionych do reprrezentowania oferenta, zgodnie zwymaganiami
ustawowymi.

Ewentualne poprawki w ofercie musz4 byi naniesione ozytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby lub os6b podpisuj4cych ofertE.
Wszystkie kartki oferty oryginalnej powinny byi rtrwale polqczone, wszystkie zapisane

strony oferly powinny by ponumerowane kolejnymi num,;rarri, a we wskazanym we wzorze
formularza oferly miejscu nale2y podai lqcznqliczbq stron calej (wraz z zalqcznil<ami) oferty,
Ka|dy wykonawcamo2e zloLy(, w niniejszym postgpowarLiu tylko jedn4 ofertg.
Niedopusz czalne j est skladanie o fert wariantowych.
Skan oferty wraz ze wszystkimi zalqcznikami w formie spakowanego pliku opatrzonego
nazwE.

,,Przetarg WDA,272.3.2020 na dostawg czterech samochod6w osobowych typu
Kombivan nie otwiera(. przed dniem 14.10.2020r. do, godziny 12:00,, powinien zostac
zlo2ony za poSrednictwem platforn.y zakupowej ,,przetargrswa pI.,,

Wykonawca wybrany w tym postgpowaniu musi z,"alqczyc do dokumentacji przed
podpisaniem umowy pisemn4 (oryginaln4) wersjg of'er1y w,raz z zalqcznikami.



Rozdzial X
Zmiana,, wycofanie i zwrot oferty.
1. Wykonawca moze wprowadzi6 zmiany orazwycofa<i ztro\onqptzez siebie ofertg przed.
terminem skladania ofert:
- w przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie, Le ofertg
sw4 wycofuje, za poSrednictwem Platformy zakupowej ,,|:>rzetargowa pI,,,
jak w Rozdziale IX z dopiskiem ,,wycofanie",
- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca sklada prisernne oSwiadczenie, iz ofertq sw4
zmienia, okreSlaj4c zakres i rodzaj tych zmian a je$li o6wiadczenie o zmianie poci4ga
za sobq koniecznoSi wymiany czy te|przedlolenia nowych dokument6w Wykonawca
winien dokumenty te zlo2y6. Powyzsze oSwiadczenie i eu,entualne dokum enty nale|y
zamieScii w formie pliku za poSrednictwem Platlbrrny zakupowej ,,Przetargowa pl)',
oznaczonych jak w Rozdziale IX , przy czym plik powinien mie6 dopisek ,,zmiany',
2. wykonawca nie moze wprowadzrac zmtando oferly ara:zwycofai jej po uplywie
terminu skladania ofert.

Rozdzial XI
Okre5lenie miejsca i terminu skladania ofert"
oferty nale?y skiadai za po6rednictwem platformy :rakr,rpowej ,,przetargowa pl.',

Rozdzial XII
Miejsce i termin otwarcia ofert.
otwarcie ofert jest jawne. otwarcie ofert nast4pi 14.10.20'.20 r. o godz.12:05
za po Sreclnictwem powyzszej platfcrrmy zakupowej .

Po otwarciu oferl Zamawraj4cy oceni wa2noSi olert pod wzglgdem formalnym oraz
przyjgtych w specyfikacji istotnych warunkow zarrrowienia oferl na posiedzeniu niejawnyrn
zgodnie 2afi.92 ustawy.
Zamawrajqcy poinformuje niezwlooznie po wyborze: najkorzystniejszej oferty Wykonawc6w,
ktorzy zloLyli oferty, o wynikach postgpowania.

Rozdzial XIII
Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cena oferty zawykonanie caloSci zam6wienia musi by(ipodana liczbowo i slownie,
z wyodrgbnieniem podatku VAT. Cena musi byi podana vr zlotychpolskich.
Zamawiajqcy poprawi oczywiste ornylki rachunkowe w otrliczaniu ceny zgodnie z zasadami
okreSlonymi w art. 87 ustawy i zwrlci sig o akceptacjq poprawionej ceny do Wykonawcy.
Zamawiaj|cy odrzuci ofertg zawierajEc4 omylki rachun.kowe w obliczaniu ceny, kt6rych nie
moZna poprawii na podstawie art.8'7 ust. 2 pkt 2 ustawy.



Rozdzial XIV
opis wszelkich kryteri6w kt6rymizamawiaj4cy bgdzi,e kierowal sig przy
wyborze oferty, wraz z podanienn znaczenia fych kryteri6w.

Przy ocenie ofertzamawiaj4cy bgdzie siq kierowai nastgpuj4cymi kryteriami:
1) Cena (AW) - 70' - 70 pkt

Formula oceny:

A min - cena w ofercie badanej

A ob - najntLsza cena w badanych w ofertach (A)
AW: (A min / A ob ) x 100%

2) N'4czna gwarancja udzielona na zakupione samochody (BW) - max 15% - 15 pkt
- silnik i podzespoly 5 %- 5 pkt
- perforacja element6w nadwozia 5% -5 pkt
- powloki lakiernicze 5 %o - 5 pkt

Oceng punktow4 przyznaje sig Wykonawcy, ktriry ud:zieli dodatkowej, na okres min 12
miesigcy gwarancji ponad gwarancjg wymagan4 \')rzez Zamawiaj4cego w formularzu
ofertowym - zal4cznik nr 2

3,) Bezpieczefstwo (BW) - max 10% -10 pk
- zaoferowanie samochod6w posiadaj4cych czu.jnild F,arkowania tyl - 5% - 5 pkt
- zaoferowanie samochod6w wyposaZonych w zestawy gloSnom6wi4ce Bluetooth

-5%-5pkt
Oceng punktow4 przyznaje siti Wykonawcy z^ z:loferowane dodatkowo czynniki
wptywaj4ce na bezpieczeristwo korzystaj4cych z sanlocrhod6w.

4) Termin realizacji zam6wienia r(CW) - 5% - 5 pkt
Formula oceny:

D min - najkr6tszy termin realizacji zam6wieniazv,tsz,.yst)rich waznych ofert
D ob - termin realizacjt zam6wienia w badanej ofercie (Dr)

DW: (D min / D ob ) x 100%

Za naikorzystniejsz4 zostanie uz;nana oferta,, kt6ra u;zyska najwigksz4 liczbg pulkt6w
(AW + BW + CW+ DW).

Rozdzial XV
Spos6b zawarcia umowy.
l. Zamawiaj4cy zawtze umowg z vq,branym Wykonawc4 w terminie po 7 dniach od

ogloszenia wynik6w postgpowania, jednak nie p6:Znir:j riz przed uplywem terminu
zwi4zama ofert4. O terminie i miejscu podpisania umo\ ry Wykonawca zostanie
powiadomiony.

2. Wzor umowy stanowi zal4cznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.



Rozdziat XVI

Istotne dla Zamawiai4cego postanowienia, kt6re :zostan4 wprowadzone do tresci
zawieranej umowy.
1' Zawarcie umowy nast4pi w oparciu o wz6r umow'F, stanowi4cy zal4cznik nr 6 do

SIWZ,
2. Postanowieniazawarte w umowie nie podlegaj qzn:rranie.

Rozdzial XVII

Zab ezpieczenie n a leZytego wykonania umowy
Zamawiajqcy nie wymaga od Wykonawcy wniesieniaz:,ab,::zpieczenianalezl'tego wykonania
umowy (aft. 147 Ustawy prawo zarn6wieri publiczn,ych)

Rozdzial XVIII

Pouczenie o srodkach odwolawczych przysluguj4cych \wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6u,ienia,
Wykonawcom przysluguj4 Srodki ochrony prawnej ptzr>widziane w Dziale VI ustawy pzp.

Rozdzial XIX

Informacja o przefwarzaniu dan;,sh osobowych
Zgodnie z aft' 73 ust. 1 i 2 Rozporz.qdzeniaParlamentuL Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyc:r:nych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply'*.Lr takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozpctrz4dzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy:

1'Administratorem Danych Osobovrych zbieranych i pr.zetwavanych w ramach wykonywania
zadah publicznych w 'Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 2:t08, (t0-166 Poznan) jest Wielkopolski
woj ew6dzki Inspektor ochrony Ros;lin i Nasiennictrva,A.dram Btrochowiak.
Inspektorem danych osobowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Poznaniu jest Marta Krajewska.
2.W celu uzyskania informacji prze:twarzanych prze:z WIORiN danych osobowych moze sig
Pani/Pan skontaktowac z naszym .Administratorem Dany,ch Osobowych za poSrednictwem
korespondencji e-mail kierowane.i na adres: w)-pc,znan@piorin.gov.pl. Zbierane dane
osobowe s4 przetwarzane w celu rcalizacji zadan publir.:znych wynikaj4 cych z przepis6w
prawa' Ptzetwarzanie tych danych jest niezbgdne clo prawidlowego i sprawnego przebiegu
zadan publicznych real izo wanych przez WIORII{.

10



Rozdzial XX

zal4czniki d o S p e cyfikac j i I s to tnych warun k6w zam6w ienia pu b liczn e go.
Zalycznrk nr 1 Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia.
Zalqcznrk nr 2 Formularz ofertowy
ZaLqcznik nr 3 Wz6r oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
zalqcznrknr 4 wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
zalTcznik nr 5 Informacja dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
ZalEcznik nr 6 W zor umowy


