WAT.272.76.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

NA: ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ
ZABUDOWĄ I SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM KONTROLNYM ORAZ
OZNAKOWANIEM JAKO POJAZDY UPRZYWILEJOWANE INSPEKCJI TRANSPORTU
DROGOWEGO

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin

Zatwierdził:
Lubelski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
Piotr Winiarski
/podpisano elektronicznie/

Lublin, dnia 8.04.2022 r.

Dokumenty zamówienia:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik 1a Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o aktualności oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust 1. Ustawy
Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia
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I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin,
REGON:432323183; NIP: 712 270 89 10
Telefon: (081) 740 69 71
Faks: (081) 740 64 37
Strona internetowa: http://www.witd.lublin.pl
e-mail: sekretariat@witd.lublin.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30
2. Postępowanie prowadzone jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin
3. Klauzula ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Rozporządzeniem 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)
(dalej także „RODO”)i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2019 poz.1781) (dalej także „Ustawa z dnia 10.05.2018 r.”) i przestrzegać regulacji tam
zawartych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie
zostało podzielone na części). Powody niedokonania podziału na części: nadmierne
trudności, koszty oraz brak koordynacji skutkujący groźbą nieprawidłowej realizacji
zamówienia.
II.PODSTAWA PRAWNA I OGÓLNE INFORMACJE
§1
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Tryb zamówienia publicznego– tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 pkt.1
ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
5. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest mowa
o:„Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące
szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94.
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10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Nie przewiduje
się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w szczególności,
w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała
będzie kwotę, która pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.
16. Jeżeli w niniejszej SWZ zostaną użyte jakiekolwiek znaki towarowe lub nazwy
producentów, należy traktować, że każdorazowo takiemu określeniu towarzyszy
sformułowanie „lub równoważny”.
§2
Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie
z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
34114000-9 - pojazdy specjalne
39150000-8 - meble różne i wyposażenie
38500000-0- aparatura kontrolna i badawcza
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych
wyprodukowanych w 2022 r., wolnych od wad pojazdów - samochodów specjalnych ze
specjalistyczną zabudową i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
3.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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5.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§2
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 8 Ustawy.
§3
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do dnia 2 grudnia 2022 r.
IV PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANU
§1
Podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na postawie art. 108 ust.1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub
w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559, 2054 i 2120)
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745)
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wykluczy Wykonawcę:
‒ 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.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie prawnym, Zamawiający nie określa takich
warunków.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa takich warunków.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa takich warunków.
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu
specjalnego ze specjalistyczną zabudowa biurową o wartości minimum 200 000, 00 zł brutto
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(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty
wykonania i odbiorców.
 Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza także łączne spełnienie warunku przez wykonawców. Na potwierdzenie
spełniania wyżej opisanych warunków Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów
określonych rozdziale VI.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, dlatego składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
§1
Wykaz podmiotowych środków składanych przez Wykonawcę w celu tymczasowego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.
1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ - według załącznika nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1,
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 rozdziałem V ust.5.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (wg wzoru Załącznika nr 1 do
SWZ), której częścią składową jest Załącznik nr 1a do SWZ, tj. -szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia:
1) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi
jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z
określoną w Rozporządzeniu 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, powinno również w swej treści zawierać
wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z
której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub
dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
3) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w
zakresie art. 117 ust. 4 ustawy (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4
ustawy (dokument własny Wykonawcy - jeśli dotyczy)
5) Informacje na temat podwykonawstwa (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy).
§2
Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia
1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
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na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 3 niniejszego
artykułu.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia
§3
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
1) odpisu lub informacji 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,
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, według
wzoru z Załącznika nr 3 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust. 1 lub 2.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty określone w ust. 1 i 2 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
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1)Wykaz dostaw, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu,
daty wykonania i odbiorców - dowodem na zrealizowanie dostaw, o których mowa powyżej
jest wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – wykaz zrealizowanych dostaw.
§4
Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu 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, powinno również w swej
treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę
konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww.
pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
VII FORMA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej
SWZ.
Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ. Oferta wraz z załącznikami winna
być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
1)
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien
on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku). Częścią
składową oferty jest Załącznik Nr 1a do SWZ, tj. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2)
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
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a.
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
b.
stosowne pełnomocnictwa (Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile
ofertę składa pełnomocnik, Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3)
Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą, sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4)
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5)
W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa, złożony w formie lub postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii,
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
6)
Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone
w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
7)
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
§1
Wyjaśnienie dokumentów składających się na SWZ
Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy
odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i
zmianami.
§2
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
FORMAT PRZESYŁANYCH DANYCH
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie
z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów
informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do
realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

ZAMAWIAJĄCY ZALECA NASTĘPUJĄCE FORMATY DANYCH: .pdf, .doc, .docx, ze
szczególnym wskazaniem na pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: .zip lub .7Z.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Możliwość
otworzenia pliku oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do
ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
zamawiającego wynosi 26 MB.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1261; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa
niezbędne WYMAGANIA SPRZĘTOWO - APLIKACYJNE umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256
kbit/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w
najnowszej wersji, akceptująca pliki typu „cookies”,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w
art. 221 Pzp.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
KOMUNIKACJA
16. W toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest
jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne. W odniesieniu do informacji istotnych, w szczególności dotyczących ogłoszenia
o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert
komunikacja ustna jest niedopuszczalna.
17. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
W kwestiach formalnych- Anna Wąsik, tel. 81-740-69-71 wew. 23, e-mail:
anna.wasik@witd.lublin.pl
W kwestiach merytorycznych- Pan Paweł Gruszka, tel. 81-740-69-71 wew. 70 e-mail:
pawel.gruszka@witd.lublin.pl;
18. Preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
19. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@witd.lublin.pl
20. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego Wykonawcy.
21. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
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IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
§1
Wysokość wadium i formy jego wniesienia
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

XI CENA OFERTY
§1

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania
zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest
ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp. w
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie
zamówienia.

ryczałtowe

zawiera

wszystkie

przewidywane

koszty

wykonania

§2
Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
1.Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę,
muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.
XII OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
§1
Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi
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1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować
następujące kryteria oceny ofert:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga
kryterium (%)

Maksymalna
punktów

1.

Cena oferty (C)

60%

60

2.

Gwarancja mechaniczna (G1)

20%

20

3.

Gwarancja na zabudowę, w tym 10%
dodatkową instalację elektryczną
(G2)

10

4.

Gwarancja na nadwozie (blacha i 10%
lakier) (G3)

10

ilość

1) Cena oferty (C) –maks.60 punktów
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:
Cena najniższa
-----------------------x 60 punktów
Cena oferty badanej
2) Gwarancja mechaniczna (G1) maks.20 punktów
W kryterium gwarancja mechaniczna zostanie zastosowany następujący przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesiące –17 punktów
Okres gwarancji w ofercie badanej:> 24 miesiące – 20 punktów
3) Gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną (G2) maks. 10
W kryterium gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną, zostanie
zastosowany następujący przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesiące –7 punktów
Okres gwarancji w ofercie badanej: > 24 miesiące –10 punktów
4) Gwarancja na nadwozie (G3) maks. 10 punktów
W kryterium gwarancja na nadwozie (blacha i lakier), zostanie zastosowany następujący
przelicznik:
Okres gwarancji w ofercie badanej: 36 miesięcy –7 punktów
Okres gwarancji w ofercie badanej: > 36 miesięcy –10 punktów
Najwyższa liczba punktów (tj. suma punktów za poszczególne kryteria C+G1+G2+G3)
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
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wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Ofertę
wraz
z
wymaganymi
dokumentami
należy
umieścić
na
https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego
postępowania https://witd.lublin.pl/platforma-e-zamwiajacy/ do dnia 20 kwietnia 2022 r. do
godziny 9:00.
2.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4.
Oferta lub wniosek 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 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje
się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.
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.
6.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania
oferty
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może zmienić ani
wycofać złożonej oferty.
8.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert odrzuca się na podstawie art. 226 ust. 1
pkt. 1 Pzp.
9.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, zawierającą dane określone w art.
222 ust. 5 Pzp.
XIV. OTWARCIE OFERT
1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 9:10.

2.

Otwarcie ofert jest niejawne.

3.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
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prowadzonego postępowania informacje o:
a)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej
działalności
gospodarczej
albo
miejscach
zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b)
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.
5.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XV SPOSÓB OCENY OFERT
Zasady korekty omyłek
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem
art. 223 ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia
doręczenia
zawiadomienia zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.
XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVII ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577, w terminie nie krótszym 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 umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie:
a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 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, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych -Zamówienia publiczne, do których
stosuje
się
przepisy
ustawy
–
Prawo
zamówień
publicznych
Informacje dotyczące administratora danych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Lubelski
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Mogą się Państwo z nami
kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin
przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /WITDLublin/skrytka
pocztą e-mail: sekretariat@witd.lublin.pl
telefonicznie: 81 740-69-71
2. Inspektor ochrony danych
Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest
Zbigniew Czochra. Możecie się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących swoich
danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą
adresu e-mail: iod@witd.lublin.pl
listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne:
Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji. W związku z art. 6
ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 (RODO) podstawą prawną ich przetwarzania są
następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- rozporządzenie 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;
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z
załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty, z którymi
administrator zawarł umowy lub porozumienia o świadczenie usług, w tym Open Nexus Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP: 7792363577, REGON:
301196705 jako właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres przekazania danych odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług.
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane
mogą być przekazywane do państw poza EOG. Przysługujące Państwu uprawnienia
związane z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do danych pozyskanych w
związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
Państwu następujące uprawnienia:
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- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii1
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa;2
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych przepisów
wykonawczych (wymóg ustawowy). W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

1

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
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