
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) 

 
 
 
 
 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej części 
„ustawa Pzp” lub „Pzp” 

 
 
 

p.n.:  
 Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie. 
 
 
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: RGK.271.13.2022 
 
 
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa


 
 

 
ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO     
  
1. Dane Zamawiającego (nazwa, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane strony 
internetowej prowadzonego postępowania) 
1.1. Zamawiający:  

Miasto i Gmina Sieniawa, 

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa,  

tel. 16 622 73 01, FAX 16 622 73 01 wew. 35,  

godziny pracy: pn.-pt.–od 7:30 do 15: 30 

1.2.  Adres strony internetowej: https://bip.sieniawa.pl/ , https://www.sieniawa.pl/ 

1.3.  e.mail: urzad@sieniawa.pl  

1.5.  Adres strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa  będą udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem. 

 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI:  
 

1. 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 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”].  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji.  
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych w jakich 

mowa w art. 3 ustawy PZP.  
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 zamówienie wyłączenie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94.  
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. 1040, 1043 i 1495) – nie dotyczy.  

9.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.  

 
 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu 

niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie  w ramach 

projektu „Wyrównywanie różnic między regionami – III” spełniającego wymagania i parametry 

jakościowe określone w Załączniku nr 3 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, który zawiera minimalne wymagania, które 

musi spełniać oferowany sprzęt . 

https://bip.sieniawa.pl/
https://www.sieniawa.pl/
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3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 

34110000 - Samochody osobowe 

34114400 - Minibusy 

34115200 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

4. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w ramach realizowanego zadania wynosi:            

24 miesiące. 

5. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się 

odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się 

rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych                                     

i jakościowych takich samych, zbliżonych lub lepszych do tych, które zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, 

ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim 

projektowanym: a. instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede 

wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami                            

w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od 

założonych w opisie przedmiotu zamówienia; 

b. zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta 

równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych                       

i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych 

innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt 

równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada 

pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. 

6. Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, 

że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest 

osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń 

konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby 

przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się                                       

w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich 

traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać 

wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców).                     

Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za 

niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał 

jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

W takim przypadku do  druku „Formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 SWZ  należy załączyć 

przedmiotowe środki dowodowe  w szczególności: wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub 

materiałów, etykiety, certyfikaty,  które będą  w swej treści zawierały w szczególności: rodzaj i opis 

zastosowanej technologii lub systemu, precyzyjnego  i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. 



 
 

Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych 

technologii/procesu/systemów/urządzeń/materiałów. 

 Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. 

7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby dokumenty odniesienia, o których mowa                               

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie,  ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".  

W takim przypadku, Wykonawca musi wraz z drukiem „Formularz Ofertowy”  - Załącznik nr 1 SWZ 

przedstawić za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane normy lub technika  

realizacji przedmiotu zamówienia jest równoważna do rozwiązań wskazanych w dokumentacji 

postępowania czyli taka, która charakteryzuje się głównymi parametrami/opisami na poziomie co 

najmniej odpowiadającym określonej normie/ocenie technicznej/ specyfikacji technicznej i systemowi 

referencji technicznej. 

8. Oferowane urządzenia powinny być zgodne z polskimi normami (tam gdzie jest taka możliwość),                   

z normami BHP oraz posiadać certyfikaty CE. 

9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane 

Wykonawcy. 

12.  Przedmiotowe środki dowodowe : 

12.1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 SWZ  zastosowanie 

materiałów, urządzeń równoważnych  lub/oraz rozwiązań równoważnych to jest zobowiązany 

przedstawić wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w szczególności dokumenty dotyczące 

oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych  (w języku 

polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa, 

certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń 

równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań 

równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry 

określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach. 

12.2. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 SWZ zastosowanie 

materiałów, urządzeń równoważnych  lub/oraz rozwiązań równoważyć, a nie złoży  przedmiotowych 

środków dowodowych,  o których mowa w ust. 1 lub złożone dokumenty będą niekompletne, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

12.3. Zamawiający zgodnie z art. 273 ust 1 ustawy PZP nie będzie wzywał Wykonawcy, do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia   



 
 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze 

umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

a) w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt                                                 

z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, 

cwk@platformazakupowa.pl,  

2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa. 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 za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa do konkretnego wykonawcy. 

3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do 

folderu SPAM. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa. 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa, w zakładce dedykowanej postępowaniu.  

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa
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6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w 

przetargu jest możliwe bez posiadania konta.  

7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, 

informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z 

Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), 

7.1. 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 

8. Zgodnie z § 11 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 oraz zgodnie z art. 67 ustawy 

p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

7) 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. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i 

stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie 

https://platformazakupowa.pl/. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.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 zawarty w art. 221 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/


 
 

multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247). 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                            

z formatów: .zip, .7Z. 

13. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 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 (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz 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 (Dz. U. 2020 poz. 2415)  

16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Ze strony Zamawiającego osoby uprawnione do kontaktu: 

Renata Jarosz tel. (16) 622-73-01 wew. 36 – w sprawach proceduralnych 

Barbara Kamionka tel. 16 622-75-63  – w sprawach merytorycznych 

2. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania . 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

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

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin 

składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania 



 
 

się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął                     

w terminie, o którym mowa w pkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 

wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie profilu nabywcy, zamieszcza na tej stronie,  

tj. https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa , w zakładce dedykowanej postępowaniu, 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SWZ. 

7.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. 

8.   Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie profilu nabywcy,   t. j.: https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa  

w zakładce dedykowanej postępowaniu. 

9. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane                               

w Formularzu Ofertowym. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub  

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

4. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

 

5. Kompletna oferta zawiera: 

1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym ROZDZIALE XII SWZ                           

– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie  do jego 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa
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reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6. Warunek ten dotyczy 

również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, 

4) Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z zapisami ust. 12 Rozdziału III niniejszej SWZ.  
5) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) 

 
 
 

6. Informacja dotycząca pełnomocnictwa: 
1) W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z 

dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa  w 
formie lub postaci elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z 
dokumentów rejestrowych) lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za 
zgodność z okazanym dokumentem opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez notariusza na podstawie 97 § 2 Prawa o notariacie. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 
każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie 
z art. 58 ustawy Pzp) 

2)  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów - odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub innego właściwego rejestru -potwierdzających umocowania do jego reprezentowania jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, zamawiający może żądać od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. 

4) Przepis pkt 6.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do 

kompresji zamawiający rekomenduje nw. formaty: zip (ZIP file format), 7Z (7-ZIP file format)      

8.  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.  

9. 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.  



 
 

10. 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. 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą 

postępowania wskazaną w tytule SWZ.  

12. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu                                              

o zamówienie publiczne są jawne. 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. 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część 

dokumentacji. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

ich odtajnieniem. 

13. Wycofanie złożonej oferty. 

 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym celu należy 

postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wykonawca po upływie składania ofert nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania ofert. 

14. 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.  

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa w zakładce 

dedykowanej postępowaniu do dnia 07.12.2022 r. do godziny 09:00. Składanie ofert przez 

www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.  

2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą 

postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny.  

4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 09:15   

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.    

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa 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. 

8.  Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 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  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.   Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.01.2023r., 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, 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. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ XII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 

1 USTAWY PZP ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (OBLIGATORYJNE) ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 (FAKULTATYWNE). 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., 

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  

p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane  

w art. 110 ust. 2 p.z.p. t. j.: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                               
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 
jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić 
Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również 
stawkę taryfową.  
 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki (transport, ubezpieczenie 
podczas transportu, gwarancję, serwis, itp.) związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.  
 
3. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę ofertową.  

4. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i 
inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.  

5. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia - załącznik 1 do SWZ oraz projektowanych postanowień 



 
 

umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia (załącznik 4 do SWZ) – 
cena ryczałtowa.  

6. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: zgodnie z postanowieniami formularza oferty 
(załącznik 1 do SWZ), tj. cenę za całość zamówienia oraz za poszczególny asortyment. 

7. Obliczenie końcowej ceny ofertowej netto i brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 
miejsca po przecinku). 

8. Kwotę netto i brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie.  
 
XIV. TRYB OCENY OFERT 
 
1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający 
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych 
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
 
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z 
okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy. 
 
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie. 
 
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów 
wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 
 
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie 
przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których 
mowa w art. 253 ustawy. 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT:  
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za 
najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty 
określonych w niniejszej specyfikacji).  

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach) 
b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy: 40 pkt (maksymalnie 40 pkt) 
 
3. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).  
 
             a) cena ofertowa - wg następującego wzoru: 
             



 
 

Cn 
I P =   -----   x  Zc 

Cb 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 60 pkt 
 
b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy: 40 pkt (maksymalnie 40 pkt) -IP2  
 
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi  24 miesiące liczony 
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przyzna punkty 
w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 
24 miesiące  – 0 pkt  
36 miesięcy – 20 pkt 
48 miesięcy i więcej – 40 pkt 
 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę                       
w Formularzu oferty. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy  nie będzie dodatkowo 
punktowane.  W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje 
okres gwarancji na przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 
jako niezgodna z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy 
okresu gwarancji na przedmiot umowy, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując 
minimalny okres udzielonej gwarancji tj. 24 miesiące.  
 
 
Uwaga: Jeżeli zostanie 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 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. 

 

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulega zmianie. 

4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów Wykonawca otrzyma łączną 

(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:  

 

KIP = IP1 + IP2 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów, 

IP1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,  



 
 

IP2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na przedmiot  umowy, 

 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów w wyniku oceny kryteriów, wezwie on 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp,  
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 złożono tylko jedną ofertę.  

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

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych                    
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 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 może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY:  
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  



 
 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  
2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
2.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy Pzp. 

XVII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH:  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunków w 
powyższym zakresie.  
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.  
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunków w powyższym 
zakresie.  
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunków w powyższym 
zakresie.  
 
2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
 
XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I 
WARIANTOWYCH  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części (art. 91 ust. 2 ustawy Pzp):  
Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 
PKT. 8 USTAWY PZP:  
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 214 
ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ  
 
Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  
 



 
 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:  
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej. 

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANNIU:  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne.  
 
XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP:  
 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  
 
XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:  
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 
XXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI 
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.  
 
XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1.1  Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest:  Burmistrz Miasta  i Gminy Sieniawa, 

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa 

1.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest 

Pan Wojciech Buczko. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres  mail: iodo@wbuczko.pl,  

1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego” prowadzonym w trybie podstawowym, 

1.4  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,   

1.5  Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 



 
 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 

1.6  Niezależnie od postanowień ppkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

1.7  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, 

1.8  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9  Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c) 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 

***;   

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; 

1.10  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.  

1.11 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w 

szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane 

osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 

danych osobowych. 

 
*   Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

***  Wyjaśnienie: 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. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1  O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POSTĘPOWANIA 

Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zatwierdził: 
 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
Sebastian Padiasek 

 

Sieniawa, 29.11.2022 r. 


