
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w

złotych równoważności kwoty 214 000 euro

Dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon

na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

Oznaczenie sprawy: CWR 263.1.2021

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.

Składanie ofert: do 18.10.2021r. do godz. 12.00

Zatwierdzam:

/-/ Beata Chyz-Banek
Z-ca Dyrektora
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”

Warszawa, dnia 08.10.2021r.

Strona 1 z 28



ROZDZIAŁ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. Stara 4

00-231 Warszawa

NIP: 525 262 06 73

REGON: 361648891

tel. +48 22 831 49 94

e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl 

skrzynka na ePUAP: /CWRRW/SkrytkaESP

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-tys-

zlotych/2021-r/16029-dostawa-samochodu-elektrycznego-typu-furgon-na-potrzeby-

centrum-wspierania-rodzin-rodzinna-warszawa-cwr-263-1-2021 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b24fe3fe-973b-475b-97ef-8647ec715347   

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Godziny pracy: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

ROZDZIAŁ II - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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”, Zamawiający informuje, że:
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1. administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę 

jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 

Warszawa, adres e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, tel. +48 22 831 49 94,

2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: 

iod@rodzinnawarszawa.pl,

3. dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c, e RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon na potrzeby 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa””, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm); 

4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy 

dotyczące dostępu do informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące 

nadzór i kontrolę nad działalnością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, 

którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych; 

5. dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lata – w 

celach archiwalnych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

6. w odniesieniu danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiada:

Strona 3 z 28



 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Wykonawcy oraz osobom, których dane poda Wykonawca nie przysługuje:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych 

spowoduje odrzucenie oferty.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni 

Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a 

także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego.
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ROZDZIAŁ III - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi 

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, oraz w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 ustawy 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 udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ IV - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu

typu Furgon o napędzie w 100% elektrycznym na potrzeby Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

2. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała w mieście Warszawa co 

najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi pojazdów (Zamawiający nie wymaga 

posiadania oddziału lub siedziby firmy Wykonawcy w mieście Warszawa).
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3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34144900-7 pojazdy elektryczne.

5. Przedmiotowe środki dowodowe:

1) Na potwierdzenie, że oferowana dostawa jest zgodna z parametrami określonymi w 

OPZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą załącznika nr 1a do SWZ – Parametry 

techniczne.

2) Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia jest niepodzielny (jednorazowa dostawa jednego samochodu 

elektrycznego).

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów

elektronicznych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

9. Przedmiot zamówienia – samochód elektryczny – musi być dopuszczony do ruchu 

na drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej, tj. posiadać aktualną 

homologację ciężarową kategorii N1 oraz inne dokumenty wymagane polskim 
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prawem lub prawem Unii Europejskiej.

8. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w 

Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

ROZDZIAŁ V - WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

ROZDZIAŁ VI - PODWYKONASTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ VII - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu 
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dostawy przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX - PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 ustawy Pzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ X - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI 
SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do SWZ;

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z 

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 
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potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie.

ROZDZIAŁ XI - POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ XII - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 
CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.

Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ROZDZIAŁ XIII - SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SWZ

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. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2020, poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w 

Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3) poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza 

do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi   oraz Regulaminie 

ePUAP.

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego

regulaminu.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

9. Dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na 
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miniPortalu.

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania.

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ.

12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

14. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

ROZDZIAŁ XIV - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ 
WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ – 

Parametry techniczne.

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany 

na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7,8,10) aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

6. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.

7. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego.

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
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do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę.

9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

10. 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. 

11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.

U. 2020, poz. 1913 z późn. zm.): 

a) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w 

sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

b) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone: 

elektronicznie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” - w formularzu składania ofert 

na stronie postępowania na miniPortalu.

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy 

Pzp.

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu.

15. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 
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przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. 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.

ROZDZIAŁ XV - SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą

wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz 

z realizacją przedmiotu Zamówienia opisanego w szczególności w Rozdziale IV SWZ.

3. Cena oferty jest ceną brutto, wyrażoną w PLN, obejmującą wszelkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług – 

VAT oraz akcyza), koszty dostawy do siedziby Zamawiającego i wszystkie inne koszty o 

jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia.

4. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich,

zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (j.t. Dz. U.

2019, poz. 178 z późn. zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

5. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca 
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wszystkie koszty niezbędne do wykonania Zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane

przez Wykonawcę.

6. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie o 

zamówienie publiczne.

7. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie 

musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych 

polskich z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane 

będą w złotych polskich.

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 

ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XVI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.11.2021r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVIII - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2021r. do godziny 12:00. 

2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
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3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.

5. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 18.10.2021r. o godzinie 12:30 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez

wskazanie pliku do odszyfrowania.

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
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prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIX - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;

2) Termin dostawy samochodu dostawczego do siedziby Zamawiającego (TD)

– waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60%

              cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60%

          cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa 

brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
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2) Termin dostawy samochodu dostawczego do siedziby Zamawiającego 

(TD) – waga 40%

                  Najkrótszy zaoferowany termin dostawy*

        D = ---------------------------------------------------------------   x 100 pkt x 40%

                       Termin dostawy ocenianej oferty

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Wykonawca zobowiązany jest podać Termin dostawy (TD) samochodu dostawczego w 

dniach.

Maksymalny Termin dostawy (TD) wymagany przez Zamawiającego wynosi 40 dni od dnia

podpisania Umowy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje Termin dostawy (TD) dłuższy 

niż 40 dni od dnia podpisania Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje Terminu dostawy (TD), Zamawiający uzna, 

że został zaproponowany najdłuższy Termin dostawy (TD) wymagany przez 

Zamawiającego, tj. 40 dni od dnia podpisania Umowy.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.
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ROZDZIAŁ XX - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Strona 24 z 28



ROZDZIAŁ XXII - INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 
MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej.

ROZDZIAŁ XXIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 

przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1a. Parametry techniczne

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do 
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tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4. Wzór umowy

Załącznik nr 5. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia
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