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Nr postępowania: MGOPS.271.5.2021

                   SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                       ul. Piotra Skargi 2
                       89-100 Nakło nad Notecią
                       NIP 5581681693
                       Regon: 092977743
                       e-mail: sekretariat@mgops.naklo.pl
                       Strona WWW:mgops.gmina-naklo.p  l/ 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie

przekraczającej progów unijnych, o których stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 2019 z późn.zm.) - na:

„Dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią"

                                     Nakło nad Notecią, 2021
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piotra Skargi 2

89-100 Nakło nad Notecią

II. ADRES  STRONY INTERNETOWEJ,  NA KTÓREJ  UDOSTĘPNIANE  BĘDĄ
ZMIANY  I  WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SWZ  ORAZ  INNE  DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO  ZWIĄZANE  Z  POSTĘPOWANIEM  O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio zwiazane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/mgops_gminanaklo

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym, na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”].

IV.  INFORMACJA,  CZY  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE  WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  Z  MOŻLIWOŚCIĄ  PROWADZENIA
NEGOCJACJI

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym, na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”].

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  samochodu  osobowego  9-cio  miejscowego
przystosowanego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  na  potrzeby  Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nakle  nad Notecią z  siedzibą: ul.  Piotra
Skargi 2, 89-100 Nakło nad Notecią w związku z realizacją przedsięwzięcia, p.n. Zakup
pojazdu wraz z wyposażeniem w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebą
wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup i montaż windy).

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
34110000-1 - samochody osobowe
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34114000-9 - pojazdy specjalne
34114300-2 - pojazdy opieki socjalnej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych oraz  w postaci  katalogów
elektronicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.. 214 ust.l pkt 7
i 8.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamówienie finansowane w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych konkursu grantowego służącego realizacji projektu pn.: „Usługi
indywidualnego  transportu  door-to-door  oraz  poprawa  dostępności  architektonicznej
wielorodzinnych  budynków  mieszkalnych"  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.

Celem  konkursu  grantowego  jest  ułatwienie  integracji  społeczno-zawodowej  osób  z
potrzebami  wsparcia  w  zakresie  mobilności  poprzez  zapewnienie  przez  jednostkę
samorządu  terytorialnego  usługi  indywidualnego  transportu  door-  to-door  oraz  poprawę
dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizowanym przez Gminę
Nakło nad Notecią projektowi, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności
będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu
społecznym, zawodowym i publicznym.
1. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
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2.  Szczegółowe  zagadnienia  dotyczące  terminu  realizacji  umowy  uregulowane  są  we
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI  TEJ
UMOWY

Projektowane  postanowienia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU  KTORYCH  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I  ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA  I  ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym,  a
Wykonawcami  odbywa  się  drogą  elektroniczną  przy  użyciu  platformy zakupowej  Open
Nexus  platformazakupowa.pl/pn/mgops_gminanaklo przez  dostępny  na  stronie  danego
postępowania formularz Wyślij wiadomość.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, 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 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.125  ust.l  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 mowa w
Rozdziale XV ust.l SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendujemy,  żeby  wszystkie  dokumenty  podpisywać  tym  samym  rodzajem
podpisu.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
poprzez platformę zakupową Open Nexus platformazakupowa.pl/pn/mgops_gminanaklo
5.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  oraz  odbierania  dokumentów
elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji
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przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy
(adres:  https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin ).  Składając  ofertę  Wykonawca
akceptuje Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus
sp. z o. o. dla Użytkowników (Wykonawców);
6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie
oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Wykonawca nieposiadający konta na
Platformie Zakupowej może za jej pośrednictwem wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wykonawca  niezalogowany  nie  może  samodzielnie  wycofać  oferty.  W celu  wycofania
oferty należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną
od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 10102 02 lub e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
 Na  Platformie  Zakupowej  w  zakładce  "Instrukcje  dla  Wykonawców"  opisana  jest
szczegółowa  procedura  zmiany  i  wycofania  oferty.  Po  upływie  terminu  składania  ofert
Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców;
8. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej
Platformy,  prosimy  o  skorzystanie  z  pomocy  Centrum  Wsparcia  Klienta,  które  udzieli
wszelkich  informacji  związanych  z  procesem  składania  ofert,  rejestracji  czy  innych
aspektów  technicznych  platformy.  Centrum  Wsparcia  Klienta  dostępne  codziennie  od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem tel.  22 1010202 lub za
pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
9.  Zamawiający  nie  przewiduje  sposobu  komunikowania  się  z  Wykonawcami  w  inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. WSKAZANIE  OSOB  UPRAWNIONYCH  DO  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  Z
WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Izabela Romanowska-Hass  izabela.romanowskahass@mgops.naklo.pl, 508891138.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Wykonawca  jest  związany  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia
23.04.2021 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania  ofertą  określonego  w SWZ,  Zamawiający  przed  upływem terminu  związania
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ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

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 3 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV ust.1 SWZ;
5. Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia - Załącznik 3.1 do SWZ
zobowiązanie  innego  podmiotu,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  V  ust.  10  SWZ  (jeżeli
dotyczy)
6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).
7.  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.
8.  Ofertę  pod  rygorem  nieważności  składa  się  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę powinien być czytelny.
10. Jeśli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  Wykonawca
powinien  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzec,  że  nie  mogą  one  być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.  Przed  upływem terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do
złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  W tym  celu  należy  w  systemie  Platformy  kliknąć
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przycisk  „Wycofaj  ofertę".  Zmiana  oferty  następuje  poprzez  wycofanie  oferty  oraz  jej
ponownym złożeniu.
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzane  w  języku  obcym  przekazuje  się  wraz  z
tłumaczeniem na język polski.
13.  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.

XII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  umieścić  na  Platformie  pod
adresem:platformazakupowa.pl/pn/mgops_gminanaklo (w  zakładce  dedykowanej
postępowaniu) do dnia 24.03.2021 r. do godziny 10:00.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
1.  Po  wypełnieniu  Formularza  składania  oferty  i  dołączenia  wszystkich  wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania".
2.  Oferta  składana  elektronicznie  musi  zostać  podpisana  elektronicznym  podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio
na  dokumentach  przesłanych  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl.  Zalecamy
stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w
art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust.l  sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej  przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 10:30.
7. Otwarcie ofert jest niejawne.
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8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
9.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
-  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej
działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których  oferty
zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja  zostanie  opublikowana  na  stronie  postępowania  na  platformazakupowa.pl  w
sekcji „Komunikaty".

XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.l p.z.p.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 p.z.p.

XIV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają
wykluczeniu  oraz  spełniają  określone  przez  Zamawiającego  warunki  udziału  w
postępowaniu.
2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
-  uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu
składania  oferty,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,
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wykonał  co  najmniej:  dwie  dostawy  samochodów  osobowych,  przystosowanych  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 -
nie  dopuszcza  łącznego  spełnienia  warunku  przez  Wykonawcę.  Co  najmniej  jeden  z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać powyższy
warunek.
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.

XV.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI  SĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZANIA  BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1.  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert
oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  braku  podstaw
wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1  stanowią  wstępne
potwierdzenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych
środków  dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub
dokumentach  zamówienia,  aktualnych  na  dzień  złożenia  podmiotowych  środków
dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
4.1  Oświadczenie  Wykonawcy,  w  zakresie  art.108  ust.l  pkt  5  ustawy,  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,
ofertę  częściową  lub  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  albo
oświadczenie o przynależności do tej  samej  grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub  wniosku  o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  o  którym mowa  w
art.125 ust.l p.z.p., składane wraz z ofertą - Załącznik nr 4 do SWZ
5.  Zamawiający  nie  wzywa  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli
podmiotowym  środkiem  dowodowym  jest  oświadczenie,  którego  treść  odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.l.
6.  Wykonawca nie  jest  zobowiązany do złożenia  podmiotowych środków dowodowych,
które  zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich
prawidłowość i aktualność.
7.  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 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  rozporządzenia
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i
przekazywania  informacji  oraz  wymagań technicznych dla  dokumentów elektronicznych
oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursie.      
XVI.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  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 wykonują świadczenie
do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  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 6 do SWZ.
4.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające
zasoby zdolności  techniczne lub zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
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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. 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
IX ust.l SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia  tego podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu,  w zakresie  w jakim wykonawca powołuje  się  na  jego zasoby,  zgodnie  z
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.  Wykonawca  podaje  cenę  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2.  Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  planowanymi
postanowieniami umownymi określonymi w niniejszej SWZ.
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  porównywania  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 2004 r. o podatku od towarów i
usług,  dla  celów  zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu  zamawiający  dolicza  do
przedstawionej  w  tej  ofercie  ceny  kwotę  podatku  od  towarów  i  usług,  którą  miałby
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obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
- Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
-  Wskazania  nazwy (rodzaju)  towaru  lub usługi,  których dostawa lub świadczenie  będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
-  Wskazania  wartości  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem  podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
-  Wskazania  stawki  podatku  od  towarów i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
-  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.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym
kryteriami:
2. Cena - waga kryterium 60 %
3. Okres gwarancji mechanicznej bez względu na ilość przejechanych kilometrów - waga
kryterium 40%
4. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
5. Cena (C) - waga 60%

        x 100 pkt. x 60% ;

6. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
7. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
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8. okres udzielonej gwarancji mechanicznej bez względu na ilość przejechanych kilometrów
(G) - waga 40%

a) punkty przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:
Okres  udzielonej  gwarancji  mechanicznej
bez  względu  na  ilość  przejechanych
kilometrów(miesiące)

Liczba punktów

36 20 pkt
48 40 pkt

9.  Do obliczenia  punktów za kryterium "  okres  udzielonej  gwarancji  mechanicznej  bez
względu  na  ilość  przejechanych  kilometrów"  Zamawiający  przyjmie  termin  podany  w
Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ).
10.  Okres  udzielonej  gwarancji  dotyczy pełnej  gwarancji  mechanicznej  bez względu na
ilość przejechanych kilometrów liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
11.  Wymagany  minimalny  okres  udzielonej  przez  Wykonawcę  pełnej  gwarancji
mechanicznej  na  dostarczony  przedmiot  zamówienia  wynosi  24  miesiące.  Wykonawca
może zadeklarować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 48 miesięcy.
12.  Za  niezadeklarowanie  dłuższego  okresu  gwarancji  na  dostarczony  przedmiot
zamówienia, aniżeli określił Zamawiający w SIWZ Wykonawca otrzyma 0 punktów. Tym
samym  wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  pełnej  gwarancji  mechanicznej  na
dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
13. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,  która w sumie uzyska najwyższą
liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ- łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej gwarancji
i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

1. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone.
14. W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

15.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą.
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XIX.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krotszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji  elektronicznej,  albo  10  dni,  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertą.

3.  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4.  Wykonawca,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.

5.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia  (w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się. od
zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  moze  dokonać
ponownego badania i oceny ofert sposród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY      

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.

1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia 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.
Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego,  podjętą w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający

był obowiązany na podstawie ustawy;
3. 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.

4. 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.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

6. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

7. 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).

8. 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

9. 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.

10.W  postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

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

12. 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 23.11.2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego  do  sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 2, 89-100 Nakło nad Notecią  tel. 530818864
kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nakle nad Notecią, możliwy jest pod adresem e-mail: arnold.partner@gmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  Nr  postępowania:
MGOPS.271.5.2021  pn.  „Dostawa  samochodu  osobowego  9-cio  miejscowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią" prowadzonym w trybie podstawowym;
4.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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 przepisach ustawy PZP, związanym
z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:

·na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;
·na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  ;
·na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ;
·prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
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Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
·w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

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 Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
11. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w
art.3 ustawy PZP;
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
14.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
15.  Zamawiający  nie  zastrzega  możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.     

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.
1. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 3.1 - Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
Załącznik  nr  4-  Oświadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  i  o  spełnieniu  warunków
udziału w postępowaniu
Załącznik  nr  5  -  Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  grupy
kapitałowej
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
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