Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p.
na realizację zamówienia pn.
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Door-to-Door”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz strony ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nr postępowania: GOPS.26.2.2021

Radków, marzec 2021r.
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Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99,
29-135 Radków,
TEL. 34 354 11 20,
NIP: 656 196 28 34
Adres e-mail: gops_radkow@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://www.gopsradkow.pl
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@czi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
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w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1-go na wózku
inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, prowadzonego w
ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-todoor w Gminie Radków”, nr wniosku: 00143/DTD/I/2020 w ramach konkursu
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grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób,
34114400-3 Minibusy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
i 8.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
V. WIZJA LOKALNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
VI. 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.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy który nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać w ofercie terminy:
− 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy,
− 2 miesiące od dnia zawarcia umowy,
− 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
2. Wskazanie w ofercie terminu z naruszeniem powyższego warunku będzie podstawą do
uznania oferty wykonawcy za sprzeczną z SWZ.
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane
są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
VIII. 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 warunki
dotyczące:
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 świadczenia polegające
na sprzedaży i dostawie nowego samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej − dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. 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.
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a. w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
b. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:
a) 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;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
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POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
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;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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.
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 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), 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;
3) wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia,
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie
ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 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, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
6

Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
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 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020r. poz. 346 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p. 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 p.z.p. 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 2020r. 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 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.
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. 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.
4. 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
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.
6. 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.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X
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 X 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 X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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 p.z.p., odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
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mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie ,,korespondencją")
Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP):
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
b) drogą elektroniczną na adres: gops_radkow@poczta.onet.pl , przy czym ten sposób
komunikacji wskazany nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych
wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany
powyżej w ppkt a).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: 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 miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
(dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP).
8. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz oświadczenia o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp składnego wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów do-
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kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 1 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.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli
dotyczy);

4.

5.

6.
7.
8.

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
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.
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.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę powinien być czytelny.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.
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. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest
wykazać, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku
wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i
dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z
postanowień art. 222 ust. 5 ustawy p.z.p.
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9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania tego obowiązku oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku, a także stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. 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.
11. Sposób złożenia oferty:
1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę i wszystkie załączniki Wykonawca składa w formie skompresowanej do jednego pliku archiwum (ZIP)i zaszyfrowanej.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortal.
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
12. 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.
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
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postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w
przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o
której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.05.2021r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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1. Oferty należy składać do dnia: 09.04.2021r., do godz. 15:00,za pośrednictwem
platformy ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: Skrytka
odbiorcza: /mgajc3845j/skrytka
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 09.04.2021r., o godz. 15:15
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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 (C) — waga kryterium 60%;
2)
3)

Okres realizacji (O) - waga kryterium 20%.
Przedłużenie okresu gwarancji (G) - waga kryterium 20%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1)

Cena (C) — waga 60%
cena najniższa brutto1
C (cena) = -------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto
podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2)

Okres realizacji (O) — waga 20%

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium jeżeli wykonawca zaoferuje termin
realizacji zamówienia w następujący sposób:
− za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy - otrzyma 0 pkt,
− za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy od dnia
zawarcia umowy – otrzyma 10 pkt,
− za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 1 miesiąca od dnia
zawarcia umowy - otrzyma 20 pkt,

1

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
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Zamawiający wymaga by termin dostawy był nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia
umowy.
3)

Przedłużenie okresu gwarancji (G) — waga 20%

Minimalne wymagania zamawiającego
zamówienia przedstawiają się następująco:

dotyczące

gwarancji

na

przedmiot

a) na usterki mechaniczne – minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
b) na perforację korozyjną nadwozia – minimum 10 lat.
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium jeżeli wykonawca zaoferuje:
a) na usterki mechaniczne:
− 2 lata bez limitu kilometrów – otrzyma 0 pkt,
− 3 lata bez limitu kilometrów – otrzyma 5 pkt,
− 4 lata bez limitu kilometrów – otrzyma 10 pkt,
b) na perforację korozyjną nadwozia:
− 10 lat – otrzyma 0 pkt,
− 11 lat – otrzyma 5 pkt,
− 12 lat – otrzyma 10 pkt,
Maksymalna ilość punktów w kryterium „przedłużony okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z
Wykonawcą.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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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 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze 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 p.z.p.
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 p.z.p. 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 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - 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 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. - 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
1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
5. Wykaz dostaw
6. Wzór umowy
7. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Niniejszą SWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji ……………………
2. Członek …………………
3. Członek …………………
4. Sekretarz Komisji …………………

AKCEPTUJĘ …………………

ZATWIERDZAM: …………..………………..
(Kierownik Zamawiającego)
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Załącznik nr 1
......................, ......................
Miejsce
dnia
FORMULARZ OFERTOWY
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego
pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020
w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:
Pełna nazwa wykonawcy.............................................................................................................
Dokładny adres:...........................................................................................................................
telefon...............................................................,fax.....................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
NIP:.....................................................................,REGON:..........................................................
Nazwa Banku……………………………………………………………………………………
Numer rachunku………………………………...…………………………………………….…
Nazwisko osoby do kontaktu:……………………………………………………………….
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
1. Za kwotę netto …………… zł, Podatek VAT ……. zł, CENA BRUTTO ……………. zł
Marka i model samochodu: …………………………… wersja ………………………….
2. Okres realizacji zadania w ciągu …….……. miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. Przedłużenie okresu gwarancji:
a) na usterki mechaniczne – …….. lata bez limitu kilometrów,
b) na perforację korozyjną nadwozia – …… lat,
c) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy.
4. Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY)2
Informuję, że zamierzam powierzyć podwykonawcom ………………………. (nazwy firm o ile
są wiadome na tym etapie) ….… części zamówienia3
5. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
b) cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
c) oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
........................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
2
3

Jeżeli informacja nie dotyczy Wykonawcy proszę przekreślić zdanie
Jeżeli informacja nie dotyczy Wykonawcy proszę przekreślić zdanie
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Załącznik nr 2
.............................................
(miejscowość, dnia)
Nazwa wykonawcy: ................................................
Adres siedziby wykonawcy: ...................................
..................................................................................
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020 w ramach konkursu
grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji
VIII SWZ.
2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7,Ustawy PZP.
3. Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY)4.
Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega
wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, Ustawy PZP. 5
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
4
5

Jeżeli informacja nie dotyczy Wykonawcy proszę przekreślić zdanie
Jeżeli informacja nie dotyczy Wykonawcy proszę przekreślić zdanie
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Załącznik nr 3
.............................................
(miejscowość, dnia)
Nazwa podmiotu trzeciego: ................................................
Adres siedziby podmiotu trzeciego: ...................................
.............................................................................................
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
Ja (my) niżej podpisany(i)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)
zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, prowadzonego
w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-todoor w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020 w ramach konkursu grantowego
dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): …………………………
…………………………………………………………………………………………………..
następujących zasobów (np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał
kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy): ………………………………………………………………
1. Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP;
b) art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,Ustawy PZP.
2. Oświadczam, iż:
a) w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone w sekcji VIII SWZ,
b) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………,
c) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………..…,
d) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …………..……,
e) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……….....,
f) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………...
.................................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
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Załącznik nr 4
.............................................
(miejscowość, dnia)
Nazwa wykonawcy: ................................................
Adres siedziby wykonawcy: ...................................
..................................................................................
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020 w ramach konkursu
grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (znak: GOPS.2 26.01.2021).
Oświadczam, że:
1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia6.
2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275
ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
………………………………………………………………………………
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. że powiązania z
wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.7

.................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5
6

Proszę przekreślić zdanie jeżeli nie dotyczy Wykonawcy
Proszę przekreślić zdania, jeżeli nie dotyczą Wykonawcy
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.............................................
(miejscowość, dnia)
Nazwa wykonawcy: ..................................................
Adres siedziby wykonawcy: .....................................
..................................................................................
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie do trzech lat przed upływem
terminu składania ofert
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020 w ramach konkursu
grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (znak: GOPS.2 26.01.2021).
Wartość
Podmiot, na rzecz
Rodzaj wykonywanych
Data
Lp.
wykonywanych
którego dostawy
dostaw
wykonania
dostaw
zostały wykonane

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zawarte w wykazie były
wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje potwierdzone przez
zamawiającego.

.................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 6
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Umowa nr ............../2021
Niniejsza umowa została zawarta w dniu.............................. w Radkowie
pomiędzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą: Radków 99, 29–135
Radków, NIP: 6090002648
reprezentowanym przez:
- Halinę Knapik - Kierownika GOPS Radków
zwany dalej Zamawiającym
a
...........................................z siedzibą: .............................................NIP: ....................................
adres do korespondencji: ......................................................
reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS
/pełnomocnictwa/ innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania
Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr ... do niniejszej umowy):
- ...................................................
zwany dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
................................................... (podać tryb oraz ewentualnie oznaczenie postępowania)
Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, ze zm.) - dalej p.z.p.
Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowego 9osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w
tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby realizacji przez
Zamawiającego usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą
wsparcia w zakresie mobilności.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załącznik jest integralną
częścią umowy.
4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w
postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
5. Dostawa realizowane będą jednorazowo według wskazań przekazywanych Wykonawcy
przez Zamawiającego.
6. Dostawa zostanie potwierdzona podpisanym protokołem odbioru po weryfikacji przez
przedstawiciela Zamawiającego.
7. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi
Wykonawca.
9. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia
obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
w celu należytej realizacji zamówienia.
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§2
Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres .................... miesięcy (zgodnie
z zaoferowanym w ofercie) od daty zawarcia umowy, do dnia .....................
§3
Osoby upoważnione do realizacji umowy
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować
będzie:
- ............................................................ (dane osoby)
telefon do kontaktu: .......................................................
e-mail: ............................................................................
2. Wykonawcę reprezentować będzie:
- ............................................................. (dane osoby)
telefon do kontaktu: .......................................................
e-mail: ............................................................................
§4
Wartość umowy
1. Wartość umowy zostaje określona na ................................................... PLN brutto
(słownie ...................................................złotych) i zawiera wszystkie składniki
cenotwórcze.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
§5
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek
Wykonawcy:
......................................................
po
prawidłowym wykonaniu
zamówienia.
2. Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za realizację
zamówienia z załączonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 6.
§6
Odbiór przedmiotu zamówienia
1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
2.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem o gotowości wydania przedmiotu umowy.
3.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności
przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla przedstawicieli
Zamawiającego.
4.
Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez uwag i
zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
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W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na
wolny od usterek.
6.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie
odpowiada opisowi zawartemu w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy
na zgodny z opisem przedmiotu umowy.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony protokół
stwierdzający zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej
umowy. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
8.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletny i spełnia wymagania
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2020r. poz. 110 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
9.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) kartę gwarancyjną,
3) kartę pojazdu,
4) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku
polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji
samochodu przez Zamawiającego,
5) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
6) książkę serwisową,
7) inne wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
10. W momencie odbioru samochodu, pojazd musi być zatankowany do pełna.
11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i
bezpieczeństwa, uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy (płyny
eksploatacyjne).
12. Wykonawca wskazuje następujący autoryzowany punkt serwisowy realizujący
dostawy części oraz obsługę gwarancyjną, znajdujący się w odległości do 100 km od
siedziby Zamawiającego: ………………………………………………………………………….
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie, w wysokości 1 % wartości brutto
zamówienia, naliczonej za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie
terminu określonego w §2 ust. 1 umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 0,5 %
wartości brutto dostawy, naliczone za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których
mowa w § 9 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
5.
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(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust. 1,
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust. 1.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
f) W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich
kwoty z faktury Wykonawcy.
g) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
§8
Zmiany umowy
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:
a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o
parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w
niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
d) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 455 ustawy p.z.p.
3. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać
i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany umowy.
4. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporządzają na piśmie protokół, w którym opisują okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalają zakres wprowadzonych zmian.
Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.
5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu;
2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
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4)

5)

1.
2.

3.

4.

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana
dotyczy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub
upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na
realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych
wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019 ze zm.).
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

.......................................
(Wykonawca)

.........................................
(Zamawiający)
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Załącznik nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
prowadzonego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków”, nr wniosku: 00148/DTD/I/2020 w ramach konkursu
grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn.
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (znak: GOPS.2 26.01.2021)
I.
Parametry techniczno-użytkowe
1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020, nie rejestrowany, nie używany,
nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, pojazd musi posiadać wszystkie
wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, przystosowany do
przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na
wózku inwalidzkim w trakcie jazdy).
2. Homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy).
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3,50 Mg.
4. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 125 KM.
5. Pojemność silnika nie mniej niż 1700 cm3.
6. Rodzaj paliwa —diesel.
7. Przestrzeń pasażerska o wysokości do 160 cm.
8. Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów.
9. Długość w przedziale 4850 mm do 5400 mm.
10. Szerokość bez lusterek w przedziale 1900 mm do 2000 mm.
11. Wysokość do 2100 mm.
12. Rozstaw osi w przedziale 3100-3500 mm.
13. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 AN.
14. Wspomaganie układu kierowniczego.
15. Regulacja kolumny kierowniczej.
16. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (przednie i boczne).
17. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe atestowane pasy bezpieczeństwa.
18. Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby
przód.
19. Lampy ksenonowe lub na diodach LED.
20. Radio z ekranem dotykowym min. „7” i systemem nawigacji.
21. Obrotomierz.
22. Oświetlenie w podsufitce.
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23. Oświetlenie przedziału pasażerskiego.
24. Hak holowniczy.
25. Przednie światła p/mgielne.
26. Centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm.
27. Dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu (dogrzewacz).
28. Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach.
29. Przesuwane drzwi boczne z jednej styrony
30. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone.
31. Drzwi tylne − ogrzewane z wycieraczką.
32. Nadwozie przeszklone (z obu stron).
33. Pełne przeszklenie samochodu.
34. W oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane.
35. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (przód i tył pojazdu).
36. Czujnik zmierzchu i deszczu.
37. Czujniki parkowania — minimum z tyłu + kamera parkowania.
38. System monitorowania ciśnienia w oponach.
39. Immobiliser.
40. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
41. Lakier metalik — kolor do ustalenia, nie wpływający na cenę pojazdu z wyjątkiem
czarnego, odpowiednio oznaczony zgodnie z wytycznymi w zakresie informatyzacji i
promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020.
Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji z_3_listopada_2016. Pdf
(funduszeeuropejskie.gov.pl).
42. Hamulce tarczowe przód i tył.
43. Dywaniki gumowe przód.
44. Komplet kół zimowych (opony).
45. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem atestowanych
pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku.
46. Dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu).
47. Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do
pojazdu.
48. Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
osób z pojazdu.
49. Podsufitka tapicerowana.
50. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze.
51. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu.
52. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób
niepełnosprawnych.
53. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
54. System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR).
55. System stabilizacji tory jazdy (ESP).
56. System wspomagania hamowania (BAS).
57. System podziału siły hamowania (EBD).
58. System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA).
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59. Tempomat.
60. Tylny zderzak w kolorze nadwozia, tylne słupki w kolorze nadwozia, osłona chłodnicy z
chromowanymi wstawkami, obudowa lusterek bocznych oraz osłony prowadnic
bocznych drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, boczne listy progowe w kolorze
nadwozia.
61. Światła sygnalizacyjne na dachu pojazdu.
62. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica,
trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.
63. Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi.
II.

Gwarancja

1. Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe wyposażenie)
- minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Gwarancja perforację korozyjną nadwozia – minimum 10 lat( zgodnie z ofertą
Wykonawcy).
3. Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy.
4. OC, AC, NW i Assistance – minimum 12 miesięcy.
III.

Serwis

Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km
od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw
gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego
wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego.
Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz
naprawy gwarancyjne.
IV.

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód, w terminie maksymalnie do 3
miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi
dostarczonego pojazdu.
3. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu
drogowego.
4. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
1) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim wraz z katalogiem części
zamiennych oraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej
eksploatacji samochodu przez Zamawiającego.
2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
3) książkę przeglądów serwisowych,
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4) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
5) fakturę VAT,
6) świadectwo zgodności WE,
7) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie
sprzedawcy,
8) kartę pojazdu,
9) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.
5. Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części
eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji.
6. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
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